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Pessoal

Léo Pini Magalhães, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 2 de janeiro de 1952; é casado com Silvia 
Maria de Camargo Magalhães, artista plástica,  pai de Lia e Lucas, sogro de Natacha  e avô de Gabriel. 
Moramos em Campinas - SP, Brasil.

Educação

Foi criado em Santos-SP onde fez seus estudos no Ateneu Progresso Brasileiro e no Instituto de Educação 
Canadá. Em seguida, em 1970, mudou-se para Campinas para estudar Engenharia Elétrica na Faculdade de 
Engenharia de Campinas, atualmente Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, 
graduando-se no ano de 1974. Fez seu mestrado na mesma Faculdade na área de Automação, com um 
trabalho em Reguladores Auto Ajustáveis orientado pelo Prof. Dr. Manuel de Jesus Mendes. Iniciou seu 
doutorado no ano de 1978 na área de Informática na Universidade de Darmstadt, Alemanha, tendo concluído 
em maio de 1981 com uma tese em Comunicação Homem-Máquina em ambientes de Controle de Processos 
orientada pelo Prof. Dr. José Luis Encarnação.

Experiência Profissional

Obteve duas bolsas de pós-graduação, uma do CNPq, de 1975 a 1977, para a realização de seu mestrado. A 
outra do DAAD - Alemanha, para a realização de seu doutorado (1978 - 1981). É professor da Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP atuando no Departamento de Engenharia de 
Computação e Automação Industrial onde é contratado desde 1977. É desde 1999 Professor MS-6 (Titular). 
Sua área principal de atuação é a área de Imagens.

No ano de 1979, durante seu doutoramento, colaborou como monitor na disciplina Computação Gráfica II do 
Departamento de Informática da Universidade de Darmstadt, Alemanha. Em 1988, na mesma Universidade, 
atuou como Professor Convidado na disciplina Simulação e Animação apoiada por Computador.

Ainda em 1988 dispendeu um ano como pesquisador convidado (pós-doutorado) no Instituto Fraunhofer de 
Computação Gráfica em Darmstadt - Alemanha, atuando na área de Computação Gráfica. Neste período foi 
apoiado por uma bolsa do CNPq.

De agosto de 1996 a dezembro de 1997 dispendeu um sabático junto ao Departamento de Computação da 
Universidade de Waterloo - Canadá, apoiado por uma bolsa da FAPESP.

Supervisionou oito teses de doutorado e cerca de 35 dissertações de mestrado nas áreas de Imagens, 
Coordenação de Processos Computacionais e Sistemas de Banco de Dados.

Em virtude de seus interesses coordenou projetos dentre os quais o ProSIm (Síntese de Imagens) e na área 
de educação e gráficos o Sapiens, este último em cooperação com docentes da FE/UNICMP e ICMC/USP-
São Carlos e tratando o uso das tecnologias da Internet no apoio ao aprendizado. Cooperou no Projeto 
Fapesp TIDIA e-Labora. Atualmente seu interesse em pesquisa concentra-se na busca de imagens por 
conteúdo (sigla inglesa CBIR) orientando um doutorando e uma mestranda.

É membro (senior) do IEEE e das Sociedades SBC, ACM e EUROGRAPHICS.

Informações acadêmicas sobre produção acadêmica, atuação no ensino e outras podem ser encontradas na 
página pessoal: LeoPini. 

Sua experiência administrativa inclui: assessoria da Pró-Reitoria de Pesquisas da UNICAMP quando de sua 
implantação (1986-1987); vice-coordenadoria do Curso de Pós-Graduação da FEEC - UNICAMP; vice-
chefia do DCA/FEEC - UNICAMP; organização das EBAIs (Escola Brasileiro-Argentina de Informática) de 
1986 a 1996 e também coordenação do Programa Brasileiro-Argentino de Informática – PABI (1992-1996); 
coordenadoria do curso de Engenharia Elétrica da UNICAMP (4/1993-3/1995); atuação na Cooperação para 
a América Latina do ProTeM (1995-1996). Foi diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação 
da UNICAMP de abril/1999 a abril/2003 e Presidente da CPDIUEC (Comissão do Tempo Integral) da 
UNICAMP por seis anos. Exerceu diversos mandatos como representante docente no Conselho Universitário 
da UNICAMP, o último deles a findar em 2017.
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