Salvador, 24 de Outubro de 2000.



Senhor(a) Coordenador(a),



Fazendo-se um histórico evolutivo das experiências acadêmicas e profissionais, até o momento, observa-se que  a graduação em Ciência da Computação, pela UFBA, forneceu importante embasamento teórico e tecnológico, despertando um espírito investigativo, sempre em busca de novos conhecimentos. Devido à ausência de pesquisa na área de computação, à época, houve a decisão de, paralelo ao curso, investir na experiência profissional, visando um complemento prático aos conhecimentos adquiridos. Os trabalhos desenvolvidos na Escola de Veterinária (coordenando o laboratório de informática e ministrando cursos ao corpo técnico, docente e discente da unidade), na SAM Sistemas (trabalhando com desenvolvimento de sistemas corporativos e banco de dados), na TecnoTRENDS (vivenciando e praticando todas as fases de desenvolvimento de um projeto de software e assumindo cargos de responsabilidade) e, por fim, as experiências atuais como consultora técnica da TecnoTRENDS e analista de sistemas do CPD (coordenando o projeto SIDOC - Sistema de Produção de Docentes, e atuando no desenvolvimento de soluções corporativas para a Universidade), muito colaboraram para um rápido crescimento e amadurecimento profissionais, aperfeiçoando conhecimentos, doando novos, e compensando, dessa forma, a não participação em atividades de pesquisa durante a graduação.

Observa-se, atualmente, na UFBA, grandes avanços no uso de tecnologias da informação, com a implantação de soluções pontuais e sistemas corporativos. Porém, as informações geradas por esses sistemas não estão em um nível desejável de integração, encontrando-se espalhadas por bases de dados distintas, em plataformas heterogêneas. Assim, há a impossibilidade de utilização desses dados, pelos administradores da instituição, no apoio à gerência e a tomada de decisão. Observa-se, ainda, uma grande demanda, não suprida, de docentes e pesquisadores da área de Informática nas instituições de ensino superior da Bahia, particularmente no Departamento de Ciência da Computação da UFBA que conta, atualmente, com mais da metade do seu quadro docente formado por professores substitutos. 

Os fatores expostos, foram grandes motivadores do desejo de ingressar no mestrado. Pretende-se, assim, utilizar a UFBA como estudo de casos, investigando aspectos relacionados à integração das suas distintas bases de dados e apontando uma solução automatizada e prática de apoio à decisão. Além disso, espera-se atingir a qualificação e embasamento necessários para exercício de funções de docente e pesquisadora, além da aquisição de um aporte teórico e tecnológico, de modo a atender às necessidades de capacitação continuada nas novas tecnologias. Devido à pretensão de seguir a carreira acadêmica, o doutorado é visto como meta imediatamente seguinte ao mestrado.

No projeto de mestrado, pretende-se, pois, pesquisar a área de banco de dados, trabalhando, mais especificamente, com integração de bancos de dados heterogêneos, Data Warehouse ou Data Mining. Em visita realizada a essa instituição, foram contactados docentes da linha de banco de dados, tendo sido discutido, inclusive, alguns possíveis trabalhos a serem desenvolvidos no mestrado. 


Aguardando resposta positiva ao pedido de ingresso no mestrado, subscrevo-me.



Atenciosamente,



VANINHA VIEIRA DOS SANTOS

