PAUTA SUPLEMENTAR DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO
DA FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

DATA: 28/08/2017
HORÁRIO: 14h00
LOCAL: Auditório da FEEC (Sala da Congregação)
I - ORDEM DO DIA
1. Interessado: Prof. Dr. Leandro Tiago Manera, aprovação do Relatório de
Atividades referente ao período de 01/05/2014 a 30/04/2017, Relator: Prof. Dr.
Luiz Carlos Pereira da Silva, pg. 2
2. Programa de Pesquisador Colaborador
a) Interessado: DCA/ Prof. Dr. Fernando José Von Zuben – ingresso do Dra. Rosana
Veroneze no Programa. Relator: Prof. Dr. Luiz Carlos Kretly (parecer será entregue
no início da reunião).

(Original assinado pelo Diretor)
As Resoluções originais das Comissões de Graduação,
Pós-Graduação e Extensão foram assinadas pelos
respectivos Coordenadores.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO – FEEC
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E ENERGIA – DSE
Telefone:(19) 3521 3739 / (19) 3521 3708
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E-mail:lui@dsee.fee.unicamp.br

Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva
UNICAMP/FEEC/DSE
Av. Albert Einstein, 400
13083-852 Campinas SP Brasil

Campinas, 24 de agosto de 2017.

Para: Congregação da FEEC-UNICAMP
Ref: Relatório de Atividades Docente do Prof. Dr. Leandro Manera
Prezado Diretor,
O Prof. Leandro Manera apresenta relatório de suas atividades para o período de
01/05/2014 a 30/04/2017. O relatório foi analisado e aprovado com muitos elogios pelo
departamento, pela comissão de graduação e pela comissão de pós-graduação da FEEC.
O conteúdo do relatório demonstra que o professor atua de forma competente e
consistente em todos os campos da carreira: ensino, pesquisa, extensão e administração. A
atuação em ensino se destaca, mostrando carga bem acima da média da FEEC em termos de
horas aula, número de alunos e de disciplinas ofertadas. Especialmente, fica evidente o
reconhecimento do bom trabalho do professor por parte dos alunos, com excelentes avaliações,
indicações para o prêmio de excelência docente e homenagens em formaturas. Por outro lado, a
atuação em pesquisa também é expressiva, com orientações de mestrado e doutorado finalizadas
no período, publicações em revistas e congressos nacionais e internacionais, muitas participações
em bancas internas e externas à Unicamp, e coordenação de projetos de pesquisa. No campo da
extensão o professor coordena um convênio com a prefeitura da Unicamp visando aplicação de
Internet das Coisas para melhorias dos serviços prestados no Campus, além de atuar como
assessor e parecerista para órgãos de fomento e revistas científicas. No campo da administração
o professor foi chefe de departamento no período, e atualmente é coordenador associado da
graduação.
Tendo em vista o exposto e o significativo rol de contribuições do Prof. Leandro para a
FEEC e para a Unicamp no período recomendo a APROVAÇÃO do presente relatório.

Atenciosamente,
_________________________________
Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva
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