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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 061/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo torna
público a todos os interessados que, de acordo com o estabelecido no artigo 71, do
Regimento Interno da FAUUSP, estarão abertas, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir das 9h
(horário oficial de Brasília) do dia 16.01.2020 até às 9h (horário oficial de Brasília) do dia
31.01.2020, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para concessão do título de
Livre Docente junto aos Departamentos da FAUUSP, com base em disciplinas ou em conjunto
de disciplinas pertencentes aos Departamentos de História da Arquitetura e Estética do
Projeto (AUH), Projeto (AUP) e Tecnologia da Arquitetura (AUT), nos termos do art. 125,
parágrafo 1º do Regimento Geral da USP.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de
São Paulo, e no Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
1.

Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima indicado, devendo o
candidato apresentar requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, contendo dados pessoais e área de conhecimento do Departamento a que
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I – Documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – Memorial circunstanciado em português, no qual sejam comprovados os trabalhos
publicados, as atividades realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital. Por memorial circunstanciado
entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as
experiências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras
informações relacionadas à vida acadêmica e profissional do candidato, indicando suas
motivações e significados. O referido memorial deverá ser acompanhado da
documentação correspondente ao alegado, de forma que se possa correlacionar cada
atividade declarada no memorial com a respectiva peça da documentação;
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela
reconhecido ou de validade nacional (frente e verso);
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte
dela, em português e formato digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no inciso II, tais como maquetes,
obras de arte e/ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser
apresentados até o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VII – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de pagamento da respectiva
multa ou a devida justificativa (para os dois turnos, quando houver);
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§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá salientar o conjunto de
suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.
§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências referidas nos
incisos VI e VII, desde que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos VI, VII e
VIII, devendo comprovar que se encontram em situação regular no Brasil.
§ 4º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão
apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias para a
realização das provas.
§ 5º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail ou fax.
2.

As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a
decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado da aprovação das
inscrições, de acordo com o artigo 166, parágrafo segundo, do Regimento Geral da
USP.

3.

As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte
dela - peso 3 (três).
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um);
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das provas será publicada no Diário
Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão
realizar as provas.

4.

A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, será realizada
de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da
USP.
§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa do
concurso e dela dará conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do
sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras
atividades nesse período.
§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar
conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da
alegação.
§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da
prova.
§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros,
periódicos e outros documentos bibliográficos.
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§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no
decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pela Comissão e anexadas
ao texto final.
§ 6º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida
em cópias que serão entregues aos membros da Comissão Julgadora ao se abrir a
sessão.
§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da Comissão
Julgadora.
§ 8º - O candidato poderá utilizar microcomputador para a realização da prova escrita,
nos termos da Circ.SG/Co/70, de 05/09/2001, Circ.SG/CLR/17, de 11.03.2015 e decisão
da Congregação/FAUUSP em sessão de 24.04.2003.
5.

Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os examinadores levarão em conta o
valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como a
contribuição original do candidato na área de conhecimento pertinente.

6.

Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas as seguintes normas:
I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comissão Julgadora, pelo menos
trinta dias antes da realização da prova;
II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos por examinador, cabendo ao
candidato igual prazo para a resposta;
III – havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido
o diálogo entre ambos, observado o prazo global de sessenta minutos.

7.

O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de arguição serão
expressos mediante nota global, atribuída após a arguição de todos os candidatos,
devendo refletir o desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.
§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no conjunto de suas atividades
que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os títulos obtidos, os
trabalhos e demais atividades realizadas após a obtenção do título de doutor.

8.

A prova de avaliação didática destina-se a verificar a capacidade de organização, a
produção ou o desempenho didático do candidato, conforme art. 137 do Regimento
Geral da Universidade de São Paulo e art. 79 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível
de pós-graduação, com a duração mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos,
e versará sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos termos
do artigo 137 do Regimento Geral da USP e das seguintes normas:
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I – a Comissão Julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de
dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do
sorteio do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar
conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da
alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após o sorteio do ponto, as
quais serão de livre disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a
realização de outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de, no máximo,
três, observada a ordem de inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
VI – as notas da prova didática serão atribuídas após o término das provas de todos os
candidatos.
§ 2º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula
ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de quinze minutos, assegurado ao
candidato igual tempo para a resposta.
9.

À prova prática aplicam-se as seguintes normas, conforme artigos 80-84 do Regimento
Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática constará da elaboração de um plano de trabalho, relativo à
realização de uma pesquisa ou da solução de problemas teóricos ou práticos
diretamente relacionados com o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 2º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora, será realizada uma sessão para a
organização de uma lista de, no mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da
prova prática.
§ 3º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão Julgadora qualquer reclamação
sobre o programa da prova prática, decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as
impugnações apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser apresentada logo
após o conhecimento do programa pelos candidatos.
§ 4º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito sorteará o ponto, logo após o
conhecimento da lista correspondente.
§ 5º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o prazo para que os candidatos
preparem o material necessário para a realização da prova prática.
§ 6º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos mantidos incomunicáveis,
distantes do local onde se realiza a prova, e serão admitidos, um a um, à presença da
Comissão Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 7º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição sucinta do trabalho, por escrito, e
poderá arguir o candidato ou candidatos nos assuntos relacionados às questões
sorteadas.
§ 8º - Terminada a prova, cada examinador lançará a nota do candidato em cédula
especial, observando-se o disposto nos incisos II, III e IV do art. 67 do Regimento
Interno da FAUUSP.
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10.

O julgamento do concurso de livre-docência será feito de acordo com as seguintes
normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o exame das provas de todos
os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída imediatamente após o término
das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de arguição serão
expressos mediante nota global nos termos do item 7 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os candidatos, proceder-se-á ao
julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno da FAU, a nota da prova
prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da
prova, de acordo com as seguintes normas:
a) datada e assinada, a cédula, contendo o nome do examinador, será encerrada
em um envelope que todos os membros da banca rubricarão;
b) os envelopes serão encerrados em uma sobrecarta, ou urna, que será fechada e
também rubricada pelos membros da Comissão;
c) essas sobrecartas, ou urna, ficarão sob a guarda do presidente da Comissão
Julgadora ou de quem ele designar.

11.

As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal.

12.

Ao término da apreciação das provas, cada examinador atribuirá, a cada candidato,
uma nota final que será a média ponderada das notas parciais por ele conferidas.

13.

Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará relatório final contendo o
desempenho dos candidatos, a partir do quadro geral de notas.
§1º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julgadora relatórios individuais
de seus membros.
§2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado pela Congregação da FAUUSP,
para fins de homologação, após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.

14.

O resultado será proclamado imediatamente pela Comissão Julgadora em sessão
pública.
Parágrafo único – Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da
maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

15.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se
à disposição dos interessados na Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade
Universitária Armando Salles de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 30914536/4798, e-mail: academicafau@usp.br.
___________________________________________________________________________

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019
para uso no certame, sem acesso à internet, sem entrada para
pen-drive ou CDs. Às 14 horas e 58 minutos, na Sala 4, a candidata procedeu à leitura da prova em Sessão Pública.
A Comissão julgou que a candidata realizou a prova escrita
pertinente ao ponto sorteado, apontando a evolução do conhecimento na área da dor da criança, sinalizando lacunas e tendências de estudos sobre o tema. O texto demonstra familiaridade
com a literatura em perspectiva nacional e global.
Ao término da prova, em Sessão Fechada a Comissão Julgadora atribuiu individualmente as notas à candidata.
Ainda no dia 10 de dezembro de 2019, às 15 horas e 36
minutos, na Sala 4, teve início o Julgamento do Memorial com
Prova Pública de Arguição. A candidata foi arguida pelos Membros da Comissão Julgadora na forma regimental.
Na análise do conjunto de atividades desenvolvidas pela
candidata, apresentadas no seu memorial circunstanciado,
constata-se uma carreira universitária consolidada que articula
de modo equilibrado o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão acadêmica. Destaca-se produção cientifica consistente que
resultou em linha de pesquisa densa e inovadora em nosso meio,
experiências de articulação acadêmica nacional e internacional,
atividades didáticas expressivas em todos os níveis de formação
e atividades de extensão que refletem o reconhecimento da candidata pela comunidade acadêmica e profissional na temática
do cuidado a criança e família na experiência de doença e dor.
À arguição, a candidata mostrou domínio, sensibilidade, entusiasmo e compromisso com as perspectivas de novos desafios
em sua temática e na vida acadêmica, conforme definido pela
Universidade de São Paulo.
Encontram-se anexados, relatórios acerca do Memorial da
candidata de cada um dos membros da Comissão Julgadora, nos
termos do § único do Artigo 39 do Regimento Interno da Escola
de Enfermagem e § único do Artigo 179 do Regimento Geral da
Universidade de São Paulo.
A seguir, em Sessão Fechada, a Comissão Julgadora atribuiu
individualmente as notas à candidata.
Ainda no dia 10 de dezembro de 2019, às 17 horas e 14
minutos, a Senhora Presidente, em Sessão Pública, precedeu
a abertura dos envelopes individuais das notas das provas do
certame, realizando a leitura dos resultados.
À vista dos resultados obtidos pela candidata, a Comissão
Julgadora habilita por unanimidade, à Egrégia Congregação da
Escola de Enfermagem a Doutora LIsabelle Mariano Rossato
para a obtenção do título de Livre-Docente junto à área de
conhecimento: Enfermagem na Assistência à Criança na Experiência de Doença e Dor. (Processo 19.1.552.7.0)
São Paulo, 11 de dezembro de 2019.
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora
QUADRO DE NOTAS.
CANDIDATA: LISABELLE MARIANO ROSSATO
Examinadora: Profa. Dra. Dulce Aparecida Barbosa
Prova escrita – peso 01: 9,0
Defesa de tese– peso 03: 10
Julgamento do memorial com prova pública de arguição
– peso 04: 9,5
Avaliação didática – peso 02: 9,5
Média: 9,6
Examinadora: Profa. Dra. Conceição Vieira da Silva-Ohara
Prova escrita – peso 01: 9,0
Defesa de tese– peso 03: 10
Julgamento do memorial com prova pública de arguição
– peso 04: 9,5
Avaliação didática – peso 02: 9,5
Média: 9,6
Examinadora: Profa. Dra. Adriana Moraes Leite
Prova escrita – peso 01: 9,0
Defesa de tese– peso 03: 10
Julgamento do memorial com prova pública de arguição
– peso 04: 9,5
Avaliação didática – peso 02: 9,5
Média: 9,6
Examinadora: Profa. Dra. Cibele Andruccioli de Mattos
Pimenta
Prova escrita – peso 01: 9,0
Defesa de tese– peso 03: 10
Julgamento do memorial com prova pública de arguição
– peso 04: 9,5
Avaliação didática – peso 02: 9,5
Média: 9,6
Examinadora: Profa. Dra. Margareth Angelo
Prova escrita – peso 01: 9,0
Defesa de tese– peso 03: 10
Julgamento do memorial com prova pública de arguição
– peso 04: 9,5
Avaliação didática – peso 02: 9,5
Média: 9,6
São Paulo, 11 de dezembro de 2019.
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora

FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 061/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE,
JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados
que, de acordo com o estabelecido no artigo 71, do Regimento
Interno da FAUUSP, estarão abertas, pelo prazo de 15 (quinze)
dias a partir das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 16.01.2020
até às 9h (horário oficial de Brasília) do dia 31.01.2020, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para concessão do
título de Livre Docente junto aos Departamentos da FAUUSP, com
base em disciplinas ou em conjunto de disciplinas pertencentes
aos Departamentos de História da Arquitetura e Estética do
Projeto (AUH), Projeto (AUP) e Tecnologia da Arquitetura (AUT),
nos termos do art. 125, parágrafo 1º do Regimento Geral da USP.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, e no Regimento
Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, contendo dados pessoais e área de conhecimento
do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes
documentos:
I – Documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – Memorial circunstanciado em português, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e demais informações que permitam
avaliação de seus méritos, em formato digital. Por memorial
circunstanciado entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de
estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras informações
relacionadas à vida acadêmica e profissional do candidato,
indicando suas motivações e significados. O referido memorial
deverá ser acompanhado da documentação correspondente ao
alegado, de forma que se possa correlacionar cada atividade
declarada no memorial com a respectiva peça da documentação;
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III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (frente
e verso);
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela, em português e formato digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso II, tais como maquetes, obras de arte e/ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VII – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa (para os
dois turnos, quando houver);
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 4º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
§ 5º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições,
de acordo com o artigo 166, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.
3. As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um);
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral
e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art.
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.
§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto,
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras
atividades nesse período.
§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos.
§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final.
§ 6º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.
§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos
membros da Comissão Julgadora.
§ 8º - O candidato poderá utilizar microcomputador para
a realização da prova escrita, nos termos da Circ.SG/Co/70, de
05/09/2001, Circ.SG/CLR/17, de 11.03.2015 e decisão da Congregação/FAUUSP em sessão de 24.04.2003.
5. Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original
do candidato na área de conhecimento pertinente.
6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas
as seguintes normas:
I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comissão Julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da
prova;
II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a
resposta;
III – havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado
o prazo global de sessenta minutos.
7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública
de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.
§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no
conjunto de suas atividades que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os
títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após
a obtenção do título de doutor.
8. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a
capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático do candidato, conforme art. 137 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo e art. 79 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a duração
mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará
sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada,
nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP e das
seguintes normas:
I – a Comissão Julgadora, com base no programa do
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio
do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas
após o sorteio do ponto, as quais serão de livre disposição do
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de
outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição,
para fins de sorteio e realização da prova.
VI – as notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
§ 2º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual
tempo para a resposta.
9. À prova prática aplicam-se as seguintes normas, conforme artigos 80-84 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática constará da elaboração de um plano
de trabalho, relativo à realização de uma pesquisa ou da solução
de problemas teóricos ou práticos diretamente relacionados com
o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 2º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora, será
realizada uma sessão para a organização de uma lista de, no
mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da prova
prática.
§ 3º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão Julgadora qualquer reclamação sobre o programa da prova prática,
decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as impugnações
apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser apresentada logo após o conhecimento do programa pelos candidatos.
§ 4º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito
sorteará o ponto, logo após o conhecimento da lista correspondente.
§ 5º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o
prazo para que os candidatos preparem o material necessário
para a realização da prova prática.
§ 6º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos
mantidos incomunicáveis, distantes do local onde se realiza a
prova, e serão admitidos, um a um, à presença da Comissão
Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 7º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição sucinta
do trabalho, por escrito, e poderá arguir o candidato ou candidatos nos assuntos relacionados às questões sorteadas.
§ 8º - Terminada a prova, cada examinador lançará a nota
do candidato em cédula especial, observando-se o disposto nos
incisos II, III e IV do art. 67 do Regimento Interno da FAUUSP.
10. O julgamento do concurso de livre-docência será feito
de acordo com as seguintes normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o
exame das provas de todos os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída
imediatamente após o término das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos
termos do item 7 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os candidatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição
da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno
da FAU, a nota da prova prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da prova, de acordo com
as seguintes normas:
a) datada e assinada, a cédula, contendo o nome do examinador, será encerrada em um envelope que todos os membros
da banca rubricarão;
b) os envelopes serão encerrados em uma sobrecarta, ou
urna, que será fechada e também rubricada pelos membros da
Comissão;
c) essas sobrecartas, ou urna, ficarão sob a guarda do presidente da Comissão Julgadora ou de quem ele designar.
11. As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal.
12. Ao término da apreciação das provas, cada examinador
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média
ponderada das notas parciais por ele conferidas.
13. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará
relatório final contendo o desempenho dos candidatos, a partir
do quadro geral de notas.
§1º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julgadora relatórios individuais de seus membros.
§2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado pela
Congregação da FAUUSP, para fins de homologação, após exame
formal, no prazo máximo de sessenta dias.
14. O resultado será proclamado imediatamente pela
Comissão Julgadora em sessão pública.
Parágrafo único – Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota
final mínima sete.
15. Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 3091-4536/4798, e-mail: academicafau@usp.br.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
DE RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 049/2019
A Congregação da FEA-RP, em sessão realizada em
05/12/2019, apreciou as inscrições referentes ao concurso público de títulos e provas para provimento de um cargo de professor
titular junto ao Departamento de Contabilidade - Edital FEA-RP
026/2018 e decidiu:
1) - deferir a inscrição do candidato Fabiano Guasti Lima;
2) - indeferir a inscrição do candidato Amaury José Rezende
– Motivo: descumprimento do Item 1, inciso V, do edital mencionado, por não apresentar comprovante de votação do 1º turno
da eleição de 2018.

FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
AVISO FMRP-USP Nº 028/2019
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, em sua 315ª Sessão Ordinária, no dia
10 de dezembro de 2019, aprovou a indicação da composição
dos membros da Comissão de Seleção do Processo Seletivo
Simplificado, referente ao EDITAL FMRP-USP Nº 015/2019,
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 07
de novembro de 2019, página 212, para a função de 01 (um)
Professor Contratado III (Professor Doutor) com prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto
ao Departamento de Clínica Médica - Divisão de Dermatologia
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, ao qual se
inscreveu e foi aceita a candidata, Doutora Helena Barbosa
Lugão, foram designados os seguintes membros para compor a
Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado:
Membros Efetivos: Profs. Drs. Cacilda da Silva Souza,
Professora Associada do Departamento de Clínica Médica da
FMRP USP; Amaury lelis Dal Fabbro, Professor Associado do
Departamento de Medicina Social da FMRP USP e Francisco
José Candido dos Reis, Professor Associado do Departamento
de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP USP. Membros Suplentes:
Profs. Drs. Luiz Ernesto de Almeida Troncon, Professor Titular do
Departamento de Clínica Médica da FMRP USP; Valdes Roberto
Bollela, Professor Associado do Departamento de Clinica Médica da FMRP USP e Fernando Bellíssimo Rodrigues, Professor
Associado do Departamento de Medicina Social da FMRP USP.

São Paulo, 129 (235) – 649
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO FMRP-USP Nº 033/2019
Realizou-se no dia 11 de novembro de 2019, nesta Faculdade, o Concurso de Títulos e Provas para o provimento de 01
(um) cargo de Professor Titular, Referência MS-6, em Regime
de Dedicação Integral à docência e à Pesquisa (R.D.I.D.P.), de
acordo com Edital FMRP-USP nº 015/2018, publicado no Diário
Oficial do Estado de São Paulo do dia 23 de novembro de 2018,
de abertura de inscrições, cargo/claro número 149462, junto
ao Departamento de Medicina Social, área de conhecimentos
Atenção Primária e Saúde da Família da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto - USP, ao qual se submeteu o único candidato o
Doutor Amaury Lélis Dal Fabbro. A Comissão Julgadora atribuiu
as seguintes notas ao candidato:
Candidato: Amaury Lélis Dal Fabbro
Examinador - Julgamento dos Títulos - Prova Pública Oral de
Erudição - Prova Pública de Argüição - Média Ponderada.
Prof. Dr. Ayrton Custódio Moreira: 10 – 9,5 – 10 – 9,9
Prof. Dr. Jair Lício Ferreira Santos: 10 – 9,5 – 10 – 9,9
Prof. Dr. José Eluf Neto: 9,5 – 8,5 – 9,8 – 9,4
Profa. Dra. Marilisa Berti de Azevedo Barros: 10 – 9,0 –
10 – 9,8
Prof. Dr. Marco Akerman: 9,5 – 8,5 – 9,7 – 9,4
Em seu Relatório Final, a Comissão Julgadora concluiu
que, tendo em vista a análise dos Títulos e Provas e segundo
as notas atribuídas pela Comissão Julgadora, o Professor
Doutor Amaury Lélis Dal Fabbro foi indicado para ocupar o
cargo de Professor Titular, Referência MS-6, em Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (R.D.I.D.P.), junto
ao Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP.
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 315ª
Sessão Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2019, homologou o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrição/banca FMRP-USP Nº 029/2019
De acordo com o estabelecido no Artigo 166 do R.G.-USP, baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90 e Resolução
3.801, de 05-04-91, a Congregação da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 864ª
Sessão Ordinária, realizada em 10-12-2019, aprovou o pedido
da inscrição do candidato Doutor Gilberto Santos Cerqueira, ao
Concurso de Títulos e Provas Visando à Obtenção do Título de
Livre-Docente, junto ao Departamento de Cirurgia e Anatomia
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgadora
composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: Luís
Fernando Tirapelli, (Presidente) Professor Associado do Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP USP; Rodolfo Borges
dos Reis, Professor Associado do Departamento de Cirurgia e
Anatomia da FMRP USP; Edson Aparecido Liberti, Professor
Titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências
Biomédicas USP; Selma Maria Michelin Matheus, Professora
Titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Biociências
da UNESP e Cristiano Mendes da Silva, Professor Livre Docente
no Depto de Biociências Unifesp. Membros Suplentes: Silvio
Tucci Júnior, Professor Associado do Departamento de Cirurgia e
Anatomia da FMRP USP; Jayme Adriano Farina Júnior, Professor
Associado do Depto de Cirurgia e Anatomia da FMRP USP; Bruno
César Schimming, Professor Associado do Departamento de
Anatomia do Instituto de Biociências da UNESP; Humberto Santo
Neto, Professor Titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Biologia da UNICAMP; Jackson Cioni Bittencourt, Professor
Titular do Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências
Biomédicas USP; João Paulo Mardegan Issa, Professor Associado
do Departamento de Biologia Básica e Oral da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto da USP e Simone Cecílio Hallak
Regalo, Professora Titular do Departamento de Biologia Básica
e Oral da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrição/banca FMRP-USP Nº 030/2019
De acordo com o estabelecido no Artigo 151 do R.G.-USP, baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90 e Resolução
3.801, de 05-04-91, a Congregação da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 864ª
Sessão Ordinária, realizada em 10-12-2019, APROVOU o pedido
de inscrição dos interessados Drs. Alceu Afonso Jordão Júnior
e Anderson Marliere Navarro no Concurso de Títulos e Provas
para o provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em R.D.I.D.P. junto ao Departamento de Ciências
da Saúde, na área de conhecimento em Nutrição da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da USP, referente ao Edital FMRP-USP Nº 007/2019, publicado no Diário Oficial do Estado do dia
25 de abril de 2019, cargo/claro número 165018.
Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgadora,
composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: Osvaldo Massaiti Takayanagui, Professor Titular do Depto de Ciências
da Saúde da FMRP da USP; Isis do Carmo Kettelhut, Professora
Titular do Depto de Bioquimica e Imunologia da FMRP da
USP; Patrícia Helen de Carvalho Rondó, Professora Titular do
Depto de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP;
Denise Petrucci Gigante, Professora Titular do Departamento de
Nutrição da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de
Pelotas e Rossana Pacheco da Costa Proença, Professora Titular
do Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde
da Universidade Federal de Santa Catarina. Membros Suplentes:
Rita de Cássia Aleixo Tostes Passaglia, Professora Titular do
Depto de Farmacologia da FMRP da USP; Luísa Karla de Paula
Arruda, Professora Titular do Depto de Clínica Médica da FMRP
da USP; Marcelo Papoti, Professor Titular da Escola de Educação
Física e Esporte de Ribeirão Preto da FMRP da USP; Silvia Maria
Franciscato Cozzolino, Professora Titular do Depto de Alimentos
e Nutrição Experimental da Ciências Farmacêuticas da USP;
Glaucia Maria Pastore, Professora Titular do Depto de Ciências
dos Alimentos da faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP; Marly Augusto Cardoso, Professora Titular do Depto de
Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP; Carlos Augusto
Monteiro, Professora Titular do Depto de Nutrição da Faculdade
de Saúde Pública da USP.

FACULDADE DE ZOOTECNIA E
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Edital ATAC/FZEA Nº 43/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O
PROVIMENTO DE 01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR
NO DEPARTAMENTO DE
ZOOTECNIA DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São
Paulo, Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo Viegas, torna
público a todos os interessados que,
de acordo com o decidido pela Congregação em sessão
ordinária realizada em 10/12/2019,
estarão abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início às
08 horas (horário de Brasília) do
dia 16/12/2019 e término às 17 horas (horário de Brasília)
do dia 14/01/2020, as inscrições
ao concurso público de títulos e provas para provimento de
01 (um) cargo de Professor
Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral
à Docência e à Pesquisa (RDIDP),
claro/cargo nº 1236571, com o salário de R$ 11.069,17
(maio/2019), junto ao

