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ABSTRACT

This paper presents a brief history of the Graduate Program in Systems and 
Computing of the Military Institute of Engineering. It is addressed the main miles-
tones of the course as well as the objectives, infrastruture, research on teaching 
aspects and future directions.

RESuMO
Este artigo apresenta um breve histórico sobre o Programa de Pós-graduação 

em Sistemas e Computação do Instituto Militar de Engenharia. São abordados os 
principais fatos marcantes do curso, bem como, os objetivos, infra-estrutura, de-
sempenho de ensino e pesquisa, e perspectivas futuras.

Keywords: Graduate Program in Systems and Computing, Military Institute of 
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HISTÓRICO DO CuRSO

Como um dos primeiros registros 
sobre o interesse pela área de Com-
putação dentro do IME pode-se des-
tacar a vinda do pesquisador alemão 
Helmut T. Schreyer ao Brasil. De 1936 
a 1938 o Dr. Schereyer trabalhou con-
juntamente com o Dr. Konrad Zuse no 
desenvolvimento do primeiro computa-
dor digital do mundo, o Z1 (Schereyer, 
1990). O Dr. Schreyer foi professor do 
IME na Seção de Engenharia Elétrica 
entre os anos de 1959 e 1984, e em 
1966 publicou o seguinte livro: “Circui-
tos de Comutação”, Instituto Militar de 
Engenharia, 1966, 220 páginas.
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   A pesquisa em computação no IME começou oficialmente com a criação do 
Programa de Mestrado em Engenharia de Sistemas em 1972, porém com enfoque 
nas áreas de Pesquisa Operacional e Matemática Aplicada. Um ano mais tarde, em 
1973, impulsionado pela evolução tecnológica, pelas necessidades do Exército e 
pelas demandas do mercado, o curso foi levado a criar uma nova frente, dessa vez 
voltada especificamente para a área de Informática.

Em 1974 foram defendidas as seis primeiras dissertações de Mestrado em 
Engenharia de Sistemas, são elas:
• Comparação entre Modelos Matemáticos para Alocação de Recursos nas Univer-

sidades – Zélia Maria Lucena de Mendonça (bolsista CNPq);
• Diofantinização de Problemas – Luiz Irapuan Pinheiro;
• Elementos de Ordem Superior no Método dos Elementos Finitos – Ana Maria 

Amorim de Amorim (bolsista CNPq);
• Modelos Especiais de Otimização Não Linear Inteira – Newton Caldas;
• Sobre Generalizações da Teoria da Interpolação Numérica – Arcádio Joaquim 

Vieira Filho;
• Técnicas de Branch-and-Bound Aplicadas à Determinação de Circuitos Hamilto-

nianos Minimais – Romeu Costa Ribeiro Bastos;
Em 1975 foi defendida a primeira dissertação classificada oficialmente como 

sendo dá área de Informática: 
• Simulador do Computador MIX no IBM 1130 – Paulo Silva de Vasconcelos

Vale a pena observar que, já naquela época, a Computação começava a apre-
sentar também uma atuação multidisciplinar, haja visto o convênio firmado com o 
Centro de Informações Nucleares (CNEN/CIN), no período de 1973 a 1978. Esse 
convênio criou uma Pós-graduação em Recuperação da Informação no IME, geran-
do inúmeros trabalhos e monografias voltados especificamente para aplicações e 
interesse de pesquisas realizadas no CIN. No final da década de 70, por demanda 
do Ministério de Relações Exteriores, foi criada a Linha de Pesquisa em Criptologia, 
vinculada ao curso de Pós-graduação em Matemática Aplicada, e posteriormente 
ao de Informática, em parceria com a Universidade Federal Fluminense.

Na década de 80 a Informática se fortaleceu com a contratação de diversos 
professores para atuarem em pesquisa nos assuntos de grande desenvolvimento 
da época, tais como: banco de dados, linguagens de programação, lógica, inteli-
gência artificial e redes de computadores. Alguns desses professores continuam 
colaborando com o Programa de Pós-graduação até os dias de hoje, outros ocu-
pam posições de destaque em várias esferas do Governo. 

Em 1987, devido às mudanças de reestruturação acadêmica, determinadas 
pelo Programa, a Pós-graduação em Engenharia de Sistemas se expandiu e criou 
novas frentes de atuação, absorvendo as áreas de Transporte, Pesquisa Opera-
cional e Cartografia. Conseqüentemente, o Programa de Pós-graduação da Seção 
de Ensino (então Departamento) mudou a sua nomenclatura, passando então a 
se denominar Mestrado em Sistemas e Computação, com as seguintes áreas de 
concentração: Informática, Transportes, Pesquisa Operacional e Cartografia. Esta 
transformação, no entanto, não obteve muito sucesso devido à grande heteroge-
neidade dos cursos absorvidos, que não apresentavam elos e projetos em comum. 
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Somente em 1998 a Pós-graduação em Informática voltou a se tornar independen-
te, conservando a sua nomenclatura de Mestrado em Sistemas e Computação até 
os dias de hoje (Moura, 2008).

Nesse quadro evolutivo do Programa de Pós-graduação, vale à pena citar 
alguns marcos históricos importantes do período:
• 1983-1985 – Convênio com a Embratel, dando a oportunidade a funcionários 

dessa empresa a realizar o Mestrado no IME. Como contrapartida, a Empresa 
colocou à disposição do departamento 20 microcomputadores de 8 bits da marca 
Schumec;

• 1987 – Foi criado legalmente no âmbito do Exército o atual Curso de Pós-gradu-
ação (Mestrado) em Sistemas e Computação da Seção de Engenharia de Com-
putação do IME pela portaria nº 002-EME, de 16 de janeiro de 1987, do Estado 
Maior, iniciando as suas atividades ainda no primeiro período desse ano, quando 
foram matriculados 26 alunos. 

• 1992 - Foi firmado um convênio com o CNPq, que resultou na doação de quatro 
estações SUN ao departamento, estabelecendo um novo padrão de tecnologia 
na infra-estrutura de laboratórios do departamento. Esse fato resultou também na 
inclusão de novas disciplinas voltadas à tecnologia UNIX;

• 1994 – Esse ano foi um marco para o departamento, pois a equipe de Informática 
instalou, com o apoio da FAPERJ, a tecnologia Internet no IME fazendo com que 
o Instituto se tornasse a primeira e única Organização Militar do Brasil com aces-
so à Internet na época. Após isso o IME disponibilizou o acesso a outras OMs do 
Exército.

Atualmente, o Programa de Pós-graduação desenvolve projetos de pesquisa 
em diversas áreas, a saber: Algoritmos, Banco de Dados, Engenharia de Software, 
Matemática Computacional, Redes de Computadores, Sistemas Distribuídos, Ro-
bótica e Segurança da Informação. 

O Programa oferece bolsas de mestrado da CAPES e possui diversos labo-
ratórios, tais como: Laboratório de Programação (geral), Laboratório de Desenvol-
vimento de Software (Banco de Dados e Engenharia de Software), Laboratório de 
Redes, Laboratório de Robótica e Inteligência Computacional (Robótica e Inteli-
gência Artificial), Laboratório de Sistemas Distribuídos, Laboratório de Comando e 
Controle e Laboratório de Segurança da Informação. 

Até o final do ano de 2009, o Curso de Mestrado em Sistemas e Computação 
já havia formado 620 alunos dentre militares e civis de todas as partes do Brasil, 
bem como, alunos de outros países.

EVOLuçãO DO CuRSO

O Programa tem como objetivos principais a geração de conhecimento e a for-
mação de profissionais de alta qualidade para as atividades de ensino e pesquisa 
em Computação. Esses objetivos se traduzem na missão de formar pessoas com 
uma ampla base de conhecimento e capacitadas a se destacar no cenário atual. A 
Seção empenha-se em seguir uma visão que tem por propósitos: melhoria contí-
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nua da Pós-graduação; integração da Pós-graduação com a graduação; constante 
adequação da infra-estrutura física; e, interação com a sociedade quer seja com o 
setor produtivo, quanto no apoio às Forças Armadas. 

As linhas de pesquisa
O Programa apresenta um perfil multidisciplinar, atualmente abrangendo as se-

guintes áreas de concentração - conforme sugestão da própria CAPES: Computa-
ção Básica e Tecnologias e, Sistemas de Computação. Estas áreas de concentração 
compreendem três linhas de pesquisa: Algoritmos e Linguagens, Tecnologias para 
Tratamento e Transmissão de Informação e Sistemas de Informação (Salles, 2008).  

Algoritmos e Linguagens
Esta linha de pesquisa aglutina duas áreas de conhecimento: Análise de Al-

goritmos e Complexidade da Computação, e Linguagens de Programação. Suas 
atividades envolvem o desenvolvimento e análise de desempenho de algoritmos 
para solução de problemas de otimização combinatória; e o desenvolvimento de 
modelos lógico-matemáticos dos sistemas computacionais. A pesquisa nesta linha 
concentra-se, em especial, na eficiência computacional, na complexidade dos algo-
ritmos e na análise de erros. 

Tecnologias para Tratamento e Transmissão da Informação
Esta linha de pesquisa aglutina três áreas de conhecimento: Redes de Com-

putadores, Robótica, e Sistemas Distribuídos. Suas atividades envolvem: o estudo 
e o desenvolvimento de técnicas de transmissão de dados, protocolos de redes de 
computadores, arquitetura e topologia de redes; a pesquisa e o desenvolvimento 
de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controla-
das por sistemas de software e circuitos integrados; e o estudo e desenvolvimento 
de técnicas e metodologias para o projeto, implementação, e aplicação de sistemas 
distribuídos. A pesquisa nesta linha concentra-se, em especial, no estudo, modela-
gem, e análise de desempenho de sistemas.

Sistemas de Informação
Esta linha de pesquisa aglutina três áreas de conhecimento: Banco de Da-

dos, Engenharia de Software, e Mineração de Dados. Suas atividades envolvem 
o estudo e o desenvolvimento de projetos de sistemas de banco de dados, teoria 
de banco de dados, bancos de dados não convencionais, metadados, ontologias, 
interoperabilidade, proveniência de dados e técnicas avançadas para a gerência de 
dados e processos; o desenvolvimento de fundamentos teóricos, métodos, técni-

ÁREAS DE CONCENTRAçãO LINHAS DE PESquISA

Computação Básica 1. Algoritmos e Linguagens

Tecnologias e Sistemas de Computação

2. Tecnologias para Tratamento e Transmissão da 

Informação

3. Sistemas de Informação
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cas e ferramentas para o desenvolvimento de software de qualidade; e o estudo e o 
desenvolvimento de técnicas de estatística, recuperação de informação, inteligên-
cia artificial e reconhecimento de padrões para exploração de grandes quantidades 
de dados. A pesquisa nesta linha concentra-se, em especial, na concepção e de-
senvolvimento de conceitos, técnicas, modelos, métodos, métricas e ferramentas 
necessários à infra-estrutura, gestão e automação de processos e sistemas.

O CORPO DOCENTE

O corpo docente do Programa apresenta um perfil altamente qualificado e 
jovem. Nos últimos cinco anos o Programa tem contratado recém-doutores de alto 
potencial científico em áreas estratégicas e estimulado a participação de seus do-
centes em cursos de pós-doutoramento no país e no exterior. O Programa conta 
com 09 docentes credenciados, todos com menos de 12 anos de titulação, sendo 
03 pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Esta 
renovação do corpo docente está consoante com a estratégia de dinamização da 
Pós-graduação a fim de alcançar uma posição de destaque ainda maior na área.

Embora o Programa possua um corpo de pesquisadores bastante enxuto, 
ele tem se destacado na realização de outras atividades relacionadas à pesquisa 
na área. A se destacar inicialmente, estão a organização do XXVII Congresso da 
Sociedade Brasileira de Computação (que contou com 18 eventos paralelos) em 
2007 e a realização de todas as edições do Exame Nacional para Ingresso na Pós-
-graduação em Computação (POSCOMP) para o Rio de Janeiro de 2001 a 2008. 
O POSCOMP é um exame aplicado em todas as regiões do País e foi concebido 
para permitir que os candidatos a cursar Programas de Pós-graduação em Com-
putação possam participar dos processos seletivos em vários programas, sem a 
necessidade de deslocamento para a sede de cada um dos programas postulados 
pelo candidato, cumprindo assim um forte papel de inclusão social (https://www.
sbc.org.br/poscomp).

Diversos eventos acadêmicos e científicos contam com a organização ou co-
laboração de professores do Programa a cada ano. A seguir é apresentada uma 
listagem dos últimos eventos onde houve a coordenação ou participação dos nos-
sos professores:
• International Conference on Formal Engineering Methods – ICFEM’09, ocorrido 

no IME em 2009 (http://icfem09.inf.puc-rio.br/ICFEM.html);
• II Seminário de Pesquisa em Ontologia no Brasil, ocorrido no IME em 2009 (http://

ontobra.comp.ime.eb.br/);
• III e-Science Workshop, ocorrido no IME em 2009 (http://e-science.comp.ime.

eb.br/index.htm);
• I UNU-IIST International School on Formal Engineering Methods, ocorrido no IME 

em 2009;
• Seminário Integrado de Software e Hardware- SEMISH 2008 e SEMISH 2009 

(http://csbc2009.inf.ufrgs.br/index.php?option=com_content&task=view&id=28&It
emid=73);

• Workshop em Desempenho de Sistemas Computacionais e de Comunicação - 
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WPerformance 2008 e WPerformance 2009 (http://csbc2009.inf.ufrgs.br/index.
php?option=com _content&task=view&id=39&Itemid=79);

• Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBrT 2007, SBrT 2008 e SBrT 2009 
(http://www.furb.br/especiais/interna.php?secao=1735);

• Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores – SBRC 2005-2009 (http://www.
sbrc2009.ufpe.br/). Em 2008 um trabalho de aluno do Programa recebeu o prêmio 
de “MELHOR ARTIGO” do evento;

• Workshop on Spectral Graph Theory with Applications on Computer Science, 
Combinatorial Optimization and Chemistry (SGT in Rio), ocorrido no IME em 2008 
(http://www.sgt.pep.ufrj.br/~tegrio/);

• XL Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (http://www.ufpb.br/sbpo2008/);
• Conferência IADIS Ibero-Americana WWW/Internet 2008 (http://www.ciawi-conf.

org/pt/index.asp); 
• XXII Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software e XXIII Simpósio Brasileiro 

de Banco de Dados (http://sbbdes.ic.unicamp.br/index.php)
• IV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (http://www.sbc.org.br/sbsi/ 

2008/index.html)
• XXVII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, ocorrido no IME em 

2007  (www.sbc.org.br/sbc2007); 
• Palestra “Who do you know: The Social Network Revolution” do engenheiro de 

computação Orkut Buyukkokten, Ph.D. Stanford em 2002, criador do site de rela-
cionamento Orkut, ocorrida no IME em 2007;

• 19th International Symposium on Mathematical Programming, ocorrido no IME 
em 2006 (http://www.ismp2006.org/).

Os professores do Programa são também solicitados a participar como mem-
bros externos de bancas em concursos públicos para o ingresso na carreira de 
magistério superior em outras universidades e instituições de ensino e pesquisa.

Recentemente, dois professores do Programa realizaram pós-doutorado, um 
deles na Universidade de Niigata, Japão e o outro na FIOCRUZ. 

O CORPO DISCENTE

De acordo com o objetivo do curso, estão aptos a se candidatarem os gra-
duados em Engenharia, especialmente Engenharia de Computação e Engenharia 
Elétrica, Ciência da Computação, Informática, Matemática e Estatística, desde que 
possuam conhecimentos básicos na área de computação. 

Em consonância com o perfil do egresso do IME, previsto no seu Plano de De-
senvolvimento Institucional (PDI), o pós-graduado pelo programa deverá ter uma 
formação ampla na sua área de concentração, não restringindo-se especificamente 
ao objetivo de sua pesquisa. O aluno deverá ser capaz de absorver, desenvolver e 
utilizar novos processos e tecnologias avançadas, identificar e resolver problemas 
com criatividade, visão ética e humanística, deverá estar motivado para a necessi-
dade da aprendizagem continuada e da auto-aprendizagem. 

A solução de problemas reais através da pesquisa desenvolvida pelo aluno 
deverá levá-lo a ter uma visão mais sistêmica do conhecimento adquirido e prepa-
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rá-lo para atuar em equipes multidisciplinares. Já a fase de créditos deverá possibi-
litar ao aluno a realização de práticas interdisciplinares e  melhorar a sua formação 
crítica e reflexiva.

Até o final do ano de 2009, o Programa já havia formado um total de 620 
mestres distribuídos ao longo dos anos, conforme o gráfico da Figura.2. A Figura.3 
apresenta uma foto que registra o dia da defesa da dissertação de Mestrado de 
número 600 do Programa de Pós-graduação em Sistemas e Computação: “Adicio-
nando Segurança ao Algoritmo de Compressão Block-Sorting”, por Daniel Pordeus 
Menezes.

 Todas as bancas de mestrado são constituídas segundo critérios rigorosos e 
avaliadas tanto pela coordenação do Programa como pela chefia da Subdivisão de 
Pós-graduação do IME. A banca deve ter pelo menos três membros doutores, dos 
quais um deve ser externo ao IME.

Os alunos formados no Programa têm conseguido colocações de destaque no 
mercado de trabalho, na academia e nas Forças Armadas. Em especial, além do aten-
dimento às necessidades crescentes do Exército na área, o Programa também tem 
vocação para formação de recursos humanos para o mercado, tendo ex-alunos traba-
lhando em empresas como a GOOGLE, DATAPREV, GLOBOSAT, PETROBRÁS. 

Além desses alunos que seguiram para o mercado de trabalho, o Programa 
forma alunos que são aceitos em Programas de Doutorado nível 7 (COPPE e PUC-
-Rio) no Brasil, nível máxima na sistemática atual de avaliação da CAPES, como 
também, em programas de doutorado no exterior em países como Estados Unidos, 
Inglaterra, Portugal. Também há alunos formados recentemente pelo Programa já 
atuando como docentes em Instituições de Ensino Superior, como o CEFET/RJ, 
Universidade Federal do Tocantins, CEFET/TO, Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Universidade Federal de Alfenas, Universidade Estadual do Ceará e diversas 
universidades particulares.

Figura 2 – Dissertações defendidas ao longo dos anos (1974-2009).
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O Programa tem como foco principal a formação de alunos para o Exército 
e demais Forças Armadas. Estes alunos também alcançam posição de destaque 
em centros de desenvolvimento de sistemas militares, como o Centro de Análise 
de Sistemas Navais (CASNAV) da Marinha, Centro Integrado de Guerra Eletrônica 
(CIGE) do Exército, Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e o Centro de Desen-
volvimento de Sistemas (CDS). O Programa também auxilia o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, formando  recursos humanos especializados para o Corpo de 
Bombeiros e a Defesa Civil. Alguns destes ex-alunos atuam em funções diretas da 
administração estadual.

Na foto, da esquerda para a direita: Maj Salles (Coord. do Programa), TC 
Freire (Ch. da Seção), Gen Bda Emílio (Cmte. do IME), Daniel Pordeus (Aluno), 
Maj Mello (Orientador), Prof Milidiu (membro externo), Maj Luiz Henrique (membro 
interno), Cel Cecílio (Ch da DivEnsPesq).

A INFRAESTRuTuRA

O Programa conta com a infra-estrutura necessária para o seu funciona-
mento. A área física inclui espaço para administração, salas de professores, 
laboratórios, salas de aula, sala de estudos para alunos e sala de seminários, 
todos com mobiliário adequado. Todas as instalações do Programa são inter-
conectadas por redes e oferecem acesso sem fio à Internet. A Seção de Enge-
nharia de Computação mantém um Laboratório de Programação para apoio ao 
ensino de graduação e Pós-graduação. Conta ainda com 05 laboratórios temá-
ticos que apóiam o ensino, pesquisa e desenvolvimento em áreas específicas 
(SE/8-IME, 2007).

Figura 3 – Hexacentésima defesa de Mestrado do Curso de Sistemas e Computação – 30 Jun. 2008;
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Laboratório de Programação da Engenharia de Computação
O objetivo do Laboratório é atender às necessidades de prática computacio-

nal das disciplinas do ciclo profissional do curso graduação em  Engenharia de 
Computação e atender os alunos de Pós-graduação, apoiando as atividades de 
pesquisa do Departamento. O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 
5 servidores, 15 estações de trabalho, 2 impressoras e diversos equipamentos de 
rede. O laboratório possui convênio com a Microsoft, permitindo a distribuição de 
sistemas operacionais e ambientes de desenvolvimento da plataforma Microsoft 
para todos os alunos e professores. Além disso, oferece diversos sistemas básicos 
e aplicativos de distribuição gratuita, que complementam as necessidades de ensi-
no e pesquisa, tais como Java SDK, NetBeans, Eclipse e MySql.

LABORATÓRIOS TEMÁTICOS

O conjunto de laboratórios temáticos congrega cerca de 50 computadores, 
entre estações de trabalho e servidores. Todos estes equipamentos estão ligados 
à Internet e são renovados com freqüência, garantindo, assim, um ambiente mo-
derno para pesquisa e desenvolvimento. A seguir, é feita uma breve descrição do 
objetivo de cada laboratório.

LabDS - Laboratório de Banco de Dados e Engenharia de Software

O objetivo do LabDS é forne-
cer infraestrutura para a pesquisa 
aplicada, para o desenvolvimento de 
ambientes e ferramentas, para a ava-
liação de processos e para o ensino 
experimental em Banco de Dados e 
Engenharia de Software.

Figura 4 – LabProgramação

Figura 5 – LabDS
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LabC2 - Laboratório de Comando e Controle

O objetivo do LabC2 é apoiar os projetos de Comando e Controle em parceria 
com outras instituições. Atualmente, o laboratório hospeda três projetos com finan-
ciamentos da FAPERJ e da Secretaria Nacional de Defesa Civil.

LabSD - Laboratório de Sistemas Distribuídos
O objetivo do LabCAD é atender as 

necessidades de prática computacional 
das disciplinas de Sistemas Distribuídos 
e Computação de Alto Desempenho, ofe-
recidas tanto na graduação quanto na 
Pós-graduação. O laboratório provê a 
infra-estrutura necessária para o desen-
volvimento de projetos de pesquisa base-
ados em sistemas de clusters e grades 
computacionais, e também dá suporte ao 
desenvolvimento de projetos que reque-
rem um alto poder computacional.  

Figura 6 – LabC2

Figura 7 – LabSD
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LabRedes - Laboratório de Redes de Computadores e de Segurança 
da Informação

O objetivo do LabRedes é atender as necessidades práticas de ensino e pes-
quisa na área de Redes de Computadores/Teleinformática tanto para alunos de 
graduação quanto de Pós-graduação. O laboratório presta apoio a projetos de pes-
quisa em gerência de redes, engenharia de tráfego, segurança da informação e 
sistemas de teleinformática. A infra-estrutura do laboratório é composta por um rack 
com 06 roteadores CISCO, 08 switches (sendo um com 24 portas de 1Gbps), 2 
servidores, 1 nobreak e 10 estações de trabalho dispostas ao redor do rack.

 
RoboLab - Laboratório de Robótica e Inteligência Computacional
O objetivo do RoboLAB é atender as necessidades de prática computacional 

das disciplinas de Robótica e Inteligência Artificial e atender os alunos de gradu-
ação e Pós-graduação, apoiando os projetos de pesquisa em robôs cooperativos, 
veículos aéreos não tripulados e casa inteligente.

Figura 8 – LabRedes

Figura 9 – Futebol de Robôs 
Figura. 10 – Protótipos
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OuTRAS INFORMAçÕES

A produção intelectual tem aumentado significativamente e no triênio 2007-
2008-2009 foi representada por mais de 100 trabalhos publicados em periódicos e 
anais de conferências, a saber: 21 trabalhos completos em periódicos, 07 livros / 
capítulos de livros, 80 trabalhos completos publicados em anais de conferências e 
diversos resumos de artigos. 

A seguir é apresentada uma listagem com alguns dos principais projetos de 
pesquisa em andamento no Programa, o que nos dá uma visão da diversidade de 
pesquisas desenvolvidas pelos professores e pelos alunos: 
• Engenharia de Software para Sistemas Multi-agentes Confiáveis, financiadora: 

CNPq (Edital Universal 2007);
• Apoio à Decisão Médica sobre Síndromes Hipertensivas na Gestação Utilizando 

Agentes de Software, financiadora: FINEP (Edital Telemedicina 2007);
• Futuro da Tecnologia de Software e suas Aplicações, financiadora: FAPERJ (Edi-

tal Pronex 2006);
• Engenharia de Software para Aplicações Multi-agentes Cooperativas, financiado-

ra: CAPES (Convênio CAPES/Cofecub 2005);
• Propriedades estruturais em famílias de grafos, financiadora: CNPq (Edital Uni-

versal 2007);
• Medicina Assistida por Computação Científica - MACC-Rio, financiadora: FAPERJ 

(Edital MS/CNPq/FAPERJ 07/2006);
• Laboratório de Aquisição e Difusão de Informações Epidemiológicas, financiado-

ra: FAPERJ (Edital nr. 08/2008);
• Cyber-Infraestrutura para Rede de P&D em Medicina Assistida por Computação 

Científica do Rio de Janeiro, financiadora: FAPERJ (Edital nr. 20/2008);
• Novas Técnicas de Transmissão Adaptativa Baseadas na Predição da Métrica de 

Adaptação, financiador: CNPq (Edital Universal, 2008);
• Automatização de Diagnóstico e Recuperação de Falhas em Redes, financiador: 

RNP (Grupos de Trabalho, 2007-2008);
• Rastreamento de Tráfego em Redes IP, financiador PBCT – Pesquisa Básica, 

Exército Brasileiro, 2010;
• Aplicação da Tecnologia de Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN) 

no Suporte a Operações Militares, financiador PBCT – Pesquisa Básica, Exército 
Brasileiro, 2010.

PERSPECTIVAS PARA O FuTuRO

Atualmente, o Programa, embora esteja em um processo de renovação de 
seus pesquisadores, é uma instituição sólida e tradicional no cenário nacional da 
pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Computação, com um bom nível de 
desempenho em um curso de mestrado. 

Uma das estratégias do Programa para reforçar as suas atividades e melhorar 
seu desempenho é estabelecer parcerias com outros programas de Pós-graduação 
e instituições no Brasil e exterior. Por meio de seus pesquisadores, o Programa vem 
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interagido com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, 
participando de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Dentre as cooperações 
atualmente em andamento, podem ser citadas:

Cooperação Internacional:
Programa de Cooperação Binacional Brasil-França (CAPES-COFECUB): pro-

jeto iniciado em 2005 na área de Engenharia de Software, com duração de 4 anos. 
O projeto conta com a participação do Programa (IME), do Programa de Informática 
(PUC-Rio) e da Universidade de Paris VI (França). O projeto prevê recursos para 
a concessão de bolsas de doutorado-sanduíche e de pós-doutorado. Além disso, 
duas missões de trabalho Brasil-França, e duas missões França-Brasil são previs-
tas anualmente.

Programa de intercâmbio com a Niigata University - Japão: um docente do 
programa realizou estágio pós-doutoral, no Depto. de Cibernética, da Niigata Uni-
versity, com bolsa da agência Japan Student Service Organization (JASSO), na 
área de Robótica. Além disso, o mesmo docente realizou doutorado na citada uni-
versidade e interage com este programa de cooperação. 

Está em andamento um processo de cooperação com as seguintes institui-
ções: Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile; Universidade de Aveiro, 
Portugal; e Hamilton Institute, National University of Ireland. No ano de 2009 ocor-
reram visitas técnicas de professores das referidas universidades.

Cooperação com outras instituições: 
Outra importante cooperação que vem se concretizando através de diversos 

projetos na área de Bioinformática, desde 2004, é com a FIOCRUZ. Atualmente, 
professores do Programa participam de um projeto apoiado pela FAPERJ intitulado 
“Usando a biologia de sistemas e grid para a identificação e análise de alvos para 
desenvolvimento de fármacos e diagnósticos”. Outro projeto intitulado “Desenvol-
vimento e validação de um sistema integrado para Genotipagem de Protozoários 
Patogênicos Utilizando-se Genes Ortólogos”, também envolve a Fiocruz e a UFRJ, 
foi iniciado em 2008 e tem duração de 2 anos.

Recentemente, o Programa firmou um convênio com o Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC) a fim de facilitar os trabalhos de cooperação en-
tre docentes e discentes de ambas as Instituições.

Cooperação com o Estado:
O Programa, por meio do projeto “Laboratório de Aquisição e Difusão de In-

formações Epidemiológicas” (Edital FAPERJ - Grupos Emergentes de Pesquisa), 
promove uma solução completa de Tecnologia da Informação para o combate ao 
mosquito da dengue que tanto afeta o Estado do Rio de Janeiro. Este projeto ocorre 
em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro 
(SESDEC), COPPE-UFRJ, PRODERJ e Corpo de Bombeiros.

Cooperação com as Forças Armadas:
O Programa participa de um convênio de cooperação entre o Departamento 

de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT) e o Parque Tecnológico de Itaipu, atra-
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vés do projeto Robótica Móvel de Inspeção Automatizada - robôs móveis (dirigí-
veis) e veículos autônomos terrestres e subaquáticos. 

Existe também uma colaboração direta com o Instituto de Biologia do Exército 
(IBEx) através da coordenação de estágio de alunos do IME e na orientação de 
dissertações de mestrado na área de Biologia Computacional e Sistemas. Os tra-
balhos envolvem o desenvolvimento de aplicações de Bioinformática para o acom-
panhamento e genotipagem do vírus HIV no efetivo do Exército Brasileiro.

O Programa se insere no contexto do Plano Básico de Ciência e Tecnologia 
do Exército Brasileiro (PBCT) particularmente nos grupos de trabalho de Comando 
e Controle (CG2) e Segurança da Informação (GSI), onde vários professores re-
alizam trabalhos e mantém uma ligação direta com os referidos grupos. Recente-
mente professores do Programa foram contemplados com recursos do PBCT para 
desenvolvimento de projetos de Pesquisa Básica. 

A Seção mantém uma página na web (http://www.comp.ime.eb.br), com to-
dos os dados sobre o Programa. Esta página contem referências para as linhas 
de pesquisa do programa, o corpo docente e os documentos usados no Programa 
(incluindo informação detalhada quanto ao processo de seleção). Além disso, esta 
página lista as dissertações já defendidas e possui uma referência para a Série de 
Monografias em Sistemas e Computação, editada pelo Programa.
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