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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

EDITAL ATAc 034/2020
Referente ao EDITAL ATAc 019/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, “ad referendum” do
Conselho Técnico Administrativo/FAUUSP, torna público o Resultado Final/Classificação e Homologação
do Processo Seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor
Contratado III (Professor Doutor I) em Regime de Turno Parcial (RTP), com jornada de 12 (doze) horas
semanais de trabalho junto à área Desenho Industrial do Departamento de Projeto/FAUUSP, nos termos
da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20,
conforme EDITAL ATAc 019/2020 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 26.09.2020.
CANDIDATOS HABILITADOS [Classificação – Nome do Candidato]: Não Houve – os candidatos não
obtiveram, da maioria dos examinadores, nota mínima sete, conforme prevê o item 7 do Edital ATAc
019/2020. CANDIDATOS NÃO HABILITADOS: Deyvid Aléx de Bitencourt Monteiro (desistente), Bruno
Silva Dias e Paula Regina da Cruz Noia. Tendo em vista o resultado acima, não houve candidato indicado
pela Comissão de Seleção para ocupar a vaga de Professor Contratado III (Professor Doutor), em RTP,
doze horas semanais, por prazo determinado, junto à área de conhecimento de Desenho Industrial do
Departamento de Projeto da FAUUSP. Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo.

272 – São Paulo, 130 (247)
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo
136 do Regimento Geral da USP.
5.2.1. No julgamento do memorial, a Comissão apreciará:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V – diplomas e outras dignidades universitárias.
5.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão
de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
5.3. A prova didática será pública, com a duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art.
137, do Regimento Geral da USP.
5.3.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (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.
5.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
5.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
5.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
5.3.5. 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.
5.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova,
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.
5.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova.
5.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no
Regimento do Museu de Arte Contemporânea e, para o cálculo
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de
divisão.
7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.
9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá
ao desempate com base na média global obtida por cada
candidato.
10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I - Cultura, história e memória em museus de arte;
II - Epistemologia e história da arte em museus de arte
moderna e contemporânea;
III - Modernismo e modernidade em museus de arte;
IV - Arte brasileira no acervo do MAC USP;
V - Tendências internacionais da história da arte no MAC
USP;
VI - Políticas de acervo em museus de arte contemporânea;
VII - Os anos 1960 e 70 no acervo do MAC USP;
VIII - História das exposições de arte moderna e contemporânea em museus;
IX - Ciclo curatorial em museus de arte contemporânea;
X - Desafios dos museus diante dos impasses da arte
contemporânea;
XI - Novos paradigmas para os museus de arte;
XII - Curadoria e crítica em museus de arte contemporânea.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao e às publicações no Diário
Oficial do Estado de São Paulo.
12. A não participação do candidato nas provas programadas implicará automaticamente sua desistência do processo
seletivo.
13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo
Conselho Deliberativo do Museu de Arte Contemporânea, para
fins de homologação, após exame formal.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31/12/2021, com possibilidade
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que
estejam preenchidos os demais requisitos.
15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social – RGPS.
16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado
pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo seletivo e convocado para contratação, apresentar visto
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados
na Secretaria Acadêmica do Museu de Arte Contemporânea da
USP, pelo e-mail sv-academico.mac@usp.br.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES,
CIÊNCIAS E HUMANIDADES
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
Retificação do comunicado D.O.E de 13/11/2020 - Edital
047/2020
No edital 047/2020, de convocação para as provas visando a obtenção do título de Livre Docente da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, área de
conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas, na especialidade: Economia do Turismo, nos termos do Edital EACH/ATAc 024/2020
(publicado no D.O.E. de 30.07.2020),
Onde se lê:
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo comunica que 15 de dezembro de
2020, terça-feira, às 09h, terá início, de forma remota o concurso
de títulos e provas visando para obtenção do Título de Livre-Docente...........................
Leia-se:
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
Universidade de São Paulo comunica que 14 de dezembro de
2020, segunda-feira, às 10:15h, terá início, de forma remota o
concurso de títulos e provas visando para obtenção do Título de
Livre-Docente.........................

ESCOLA DE ENFERMAGEM
Retificação
No caput do Edital 043/2020, publicado no DOE em
11/12/2020, Seção I, página 208
Onde se lê: Edital 043/2020
Leia-se : Edital 044/2020
11 de dezembro de 2020
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora
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ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
Edital ATAc/EEL/USP 15/2020
RETIFICAÇÃO DO EDITAL ATAC/EEL/USP – 01/2020, publicado no D.O.E. de 14/2/2020, Poder Executivo – Seção I, pag.
141, de ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE,
JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA DA ESCOLA
DE ENGENHARIA DE LORENA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO. Face à Resolução n. 7955/2020, o Diretor da Escola de
Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo faz saber
que, de acordo com o decidido pela Congregação, em sua 104ª
sessão ordinária, realizada em 04/12/2020, o Edital ATAC/EEL/
USP – 01/2020 foi retificado, passando a ter o seguinte teor:
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA – EEL/USP
EDITAL ATAc/EEL/USP – 01/2020 (Proc. USP nº
2019.1.1372.88.2)
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE
LIVRE-DOCÊNCIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA - LOT.
O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo – EEL/USP torna público a todos os interessados
que, de acordo com o deliberado pela Congregação em sessão
ordinária realizada em 06/12/2019, estarão abertas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) do
dia 17/02/2020 e término às 16 horas (horário de Brasília) do dia
02/03/2020, as inscrições ao concurso público para obtenção de
Título de Livre-Docente junto ao Departamento de Biotecnologia
– LOT, nos termos do Regimento Geral da USP, do Regimento da
EEL e dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020. O concurso
estará aberto no conjunto das disciplinas abaixo discriminadas:
Área de Conhecimento: Microbiologia Aplicada.
Disciplinas:
1. LOT2053 – Microbiologia;
2. PBI5225 – Expressão e produção de proteínas de interesse biotecnológico.
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 ao Diretor da Escola de Engenharia de
Lorena, contendo dados pessoais e conjunto das disciplinas
do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes
documentos (frente e verso quando houver):
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 as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos, em formato digital;
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela, em português, em formato
digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso II, tais como maquetes, obras de arte 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;
VIII – comprovante(s) de votação da última eleição, prova
de pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo
próprio candidato.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 4º - 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.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - 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.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso)
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua
inscrição será indeferida.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola
de Engenharia de Lorena, em seu aspecto formal, publicando-se
a decisão em edital.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva do
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes
ao concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno
Executivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São
Paulo’.
3. O concurso a que se refere o presente Edital constará das
provas que adiante seguem, com pesos iguais:
I - prova escrita;
II - defesa de tese original ou de texto que sistematize
criticamente a obra do candidato ou parte dela;
III - julgamento do Memorial com prova pública de arguição; e
IV - avaliação didática.
§ 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.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada,
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela
Universidade, para:
1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de
pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final;
4. - a todas as provas e etapas em que forem utilizados
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância aplicam-se as seguintes normas:
I – é de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados
para sua participação em todas as provas e etapas do concurso;
II – aos examinadores que estejam a distância será permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas
aos examinadores presentes no local do concurso;
III – as provas em que for utilizado sistema de videoconferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verifi-

cado problema técnico que impeça a adequada participação de
qualquer examinador ou do candidato;
IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o concurso será suspenso;
V – quando problemas técnicos interromperem qualquer
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de
retomada, deverá ser integralmente refeita;
VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou
outro meio eletrônico;
VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no
relatório final.
5. 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 e do art.
2º da Resolução nº 7955/2020.
§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do
candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro
examinador que pertença ao quadro da Unidade.
§ 2º - 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.
§ 3º - 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.
§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos.
§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pelo Presidente da Comissão ou examinador
interno à Unidade e anexadas ao texto final.
§ 7º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser digitalizada e distribuída aos membros da
Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.
§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos
membros da Comissão Julgadora.
6. A defesa pública de tese ou de texto elaborado será realizada por meio de sistemas de videoconferência e outros meios
eletrônicos de participação a distância.
Parágrafo único – 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.
7. 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.
8. O julgamento do memorial com prova pública de arguição será realizado por meio de sistemas de videoconferência e
outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 1º - 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.
§ 2º – 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.
§ 3º – A comissão julgadora considerará, de preferência, os
títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após
a obtenção do grau de doutor.
9. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a
capacidade de organização, a produção ou o desempenho
didático do candidato.
§ 1º - A prova de avaliação didática será realizada por meio
de sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância.
§ 2º - 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 – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a
Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;
VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º
minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao
candidato na respectiva prova;
VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
§ 3º - 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.
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 8 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;
11. As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal.
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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 circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos,
justificando as notas.
§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da
Comissão Julgadora após expressa concordância de todos os
examinadores com os seus termos.
§ 2º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julgadora relatórios individuais de seus membros.
§ 3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado
pela Congregação/órgão, 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. Quaisquer outras informações relativas ao concurso
poderão ser obtidas no Serviço de Assistência a Colegiados e
Concursos, Área I da EEL/USP, pelo e-mail: sacc@eel.usp.br.
Edital ATAc/EEL/USP 16/2020
Em sua 104ª reunião ordinária, realizada aos 4 de dezembro
de 2020, a Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da
Universidade de São Paulo, após apreciação formal, homologou
a inscrição do candidato Prof. Dr. Fernando Segato, no concurso
público para obtenção do título de livre-docente junto ao
Departamento de Biotecnologia – LOT, na área de conhecimento
de Microbiologia Aplicada, nos termos do Edital ATAc/EEL/USP
01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 14.02.2020.
Na mesma reunião ordinária, a Congregação indicou a seguinte
Comissão Julgadora para este concurso: Membros Internos:
Titulares: Prof. Dr. Júlio Cesar dos Santos – Escola de Engenharia
de Lorena da Universidade de São Paulo e Prof.ª Dr.ª Teresa
Cristina Brazil de Paiva – Escola de Engenharia de Lorena da
Universidade de São Paulo. Suplentes: Prof. Dr. João Batista de
Almeida e Silva – Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo e Prof. Dr. Fábio Herbst Florenzano – Escola de
Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Membros
Externos: Titulares: Prof. Dr. Flávio Henrique Silva – Universidade
Federal de São Carlos, Prof. Dr. Felipe Santiago Chambergo Alcalde – Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo, Adalberto Pessoa Júnior – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Suplentes: Prof.ª
Dr.ª Aline Maria da Silva – Instituto de Química da Universidade
de São Paulo, Prof.ª Dr.ª Gisele Monteiro – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Jonas
Contiero – Instituto de Biociências (campus de Rio Claro) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Prof.ª Dr.ª
Giuseppina Pace Pereira Lima – Instituto de Biociências (campus
de Botucatu) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Prof. Dr. Roberto da Silva – Instituto de Biociências
Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista "Júlio
de Mesquita Filho", Prof.ª Dr.ª Lara Durães Sette – Instituto de
Biociências (campus de Rio Claro) da Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Prof. Dr. Mario Hiroyuki
Hirata – Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade
de São Paulo, Prof. Dr. Antonio José de Almeida Meirelles – Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de
Campinas, Prof. Dr. Roberto de Campos Giordano – Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Federal de São
Carlos e Prof.ª Dr.ª Telma Teixeira Franco – Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas. Ainda
na mesma reunião, a Congregação indicou a Professora Titular
Teresa Cristina Brazil de Paiva como Presidente da Comissão
Julgadora (2019.1.01372.88.2). Assistência Técnica Acadêmica
da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São
Paulo, aos 11/12/2020.

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
EDITAL CSCRH-SC/USP 010/2020
CONVOCAÇÃO
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, convoca o candidato Maurício Acconcia
Dias a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em
Recursos Humanos de São Carlos, no prazo de 5 dias úteis, a
partir da publicação deste Edital, das 8 às 17 horas, munido de
todos os documentos para dar andamento à sua contratação,
conforme Editais ATAc 21/2020 e ATAc 31/2020, de Abertura
de Processo Seletivo para Contratação de Docente (claro
temporário) e Resultado Final/Classificação e Homologação,
respectivamente, como Professor Contratado, nível III, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, para o Departamento de
Engenharia Elétrica e de Computação da EESC/USP.

ESCOLA POLITÉCNICA
COMUNICADO EP 065-2020
REF. EDITAL EP 048-2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
PROCESSO SELETIVO
A Diretora da Escola Politécnica da USP torna público o
resultado final / classificação do processo seletivo para contratação de um docente na categoria Professor Contratado II,
referência MS-2, em RTP (12 horas), claro nº 1256394, para
o Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, PMI,
realizado de acordo com o edital EP 048-2020 de abertura
de processo seletivo para contratação de docente temporário,
publicado no D.O.E. de 20.08.2020. Candidato indicado: Pérsio
Mozart Pinto.
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a comissão de seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho
Técnico-Administrativo da Escola Politécnica da USP o relatório
final que foi aprovado em sessão ordinária de 10.12.2020.
COMUNICADO EP 066-2020
REF. EDITAL EP 045-2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE
PROCESSO SELETIVO
A Diretora da Escola Politécnica da USP torna público o
resultado final / classificação do processo seletivo para contratação de um docente na categoria Professor Contratado III,
referência MS-3, em RTP (12 horas), claro nº 1256386, para o
Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle,
PTC, realizado de acordo com o edital EP 045-2020 de abertura
de processo seletivo para contratação de docente temporário,
publicado no D.O.E. de 18.08.2020. Candidato indicado: Murilo
Hiroaki Seko.
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a comissão de seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho
Técnico-Administrativo da Escola Politécnica da USP o relatório
final que foi aprovado em sessão ordinária de 10.12.2020.

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL ATAc 034/2020
Referente ao EDITAL ATAc 019/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, “ad referendum” do Conselho Técnico
Administrativo/FAUUSP, torna público o Resultado Final/Classificação e Homologação do Processo Seletivo para a contratação
de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor
Contratado III (Professor Doutor I) em Regime de Turno Parcial
(RTP), com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho
junto à área Desenho Industrial do Departamento de Projeto/
FAUUSP, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações
posteriores, bem como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20,
conforme EDITAL ATAc 019/2020 de abertura de inscrições,
publicado no D.O.E. de 26.09.2020. CANDIDATOS HABILITADOS

sábado, 12 de dezembro de 2020
[Classificação – Nome do Candidato]: Não Houve – os candidatos não obtiveram, da maioria dos examinadores, nota mínima
sete, conforme prevê o item 7 do Edital ATAc 019/2020. CANDIDATOS NÃO HABILITADOS: Deyvid Aléx de Bitencourt Monteiro
(desistente), Bruno Silva Dias e Paula Regina da Cruz Noia. Tendo
em vista o resultado acima, não houve candidato indicado pela
Comissão de Seleção para ocupar a vaga de Professor Contratado III (Professor Doutor), em RTP, doze horas semanais, por
prazo determinado, junto à área de conhecimento de Desenho
Industrial do Departamento de Projeto da FAUUSP. Assistência
Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Comunicado
A Congregação, em sessão realizada em 09 de dezembro
de 2020, por 39 votos favoráveis, homologou o relatório do
concurso de Livre-Docência do Departamento de Economia da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, na área de Economia Financeira, aberto
pelo Edital 11/2020, a que se submeteu o Doutor Ricardo Dias de
Oliveira Brito, no período de 24 a 27 de novembro de 2020. Fundamentada nos elementos examinados, na trajetória acadêmica
do candidato e nos resultados obtidos nas provas, a comissão
julgadora o considerou habilitado, indicando-o a Congregação
da Faculdade para a obtenção do título de Livre-Docente, na
especialidade Economia Financeira. A Comissão foi composta
pelos professores Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (Presidente do EAEFEAUSP), Claudio Ribeiro Lucinda (EAEFEAUSP), Fábio
Augusto Reis Gomes (FEARP-USP), Marcelo Fernandes (FVG-SP)
e André Alves Portela Santos (UFSC).

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
Edital ATAc 044/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, em sua 278ª reunião ordinária, realizada em 10/12/2020, homologou o relatório
final da comissão de seleção que, em 27/11/2020, não habilitou
candidato na primeira etapa de avaliações do Processo Seletivo
para contratação de 01 (um) docente por prazo determinado,
como Professor Contratado III (MS 3.1), como Professor Contratado II (MS-2), ou como Professor Contratado I (MS-1), com
jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, na área de
conhecimento: Instrumento: Violoncelo, junto ao Departamento
de Música, nos termos do Edital ATAc 028/2020, publicado no
D.O.E. de 19/09/2020. A comissão de seleção esteve assim constituída: Profs. Drs.: Gustavo Silveira Costa – Professor Doutor do
Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Elise
Barbara Pittenger - Professora Adjunta do Departamento de Instrumentos e Canto da Escola de Música da Universidade Federal
de Minas Gerais; William Teixeira da Silva - Professor Adjunto
da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (2020.1.800.59.9).
Edital ATAc 045/2020
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, em sua 278ª reunião ordinária, realizada em 10/12/2020, homologou o relatório
final da comissão de seleção que, em 01/12/2020, habilitou as
candidatas Luciana Corts Mendes, Gabriela Bazan Pedrão, Cintia
Almeida da Silva Santos e Ednéia Silva Santos Rocha na primeira
etapa de avaliações e 01 (um) docente por prazo determinado,
como Professor Contratado III (MS 3.1) ou como Professor
Contratado II (MS-2), com jornada de 12 (doze) horas semanais
de trabalho, na área de conhecimento: Fundamentos Teóricos
da Biblioteconomia e Ciência da Informação e Organização e
Tratamento da Informação, junto ao Departamento de Educação, Informação e Comunicação, nos termos do Edital ATAc
029/2020, publicado no D.O.E. de 23/09/2020. As candidatas
habilitadas foram classificadas pela comissão de seleção:
Classificação - Nome do Candidato
1º Luciana Corts Mendes
2º Ednéia Silva Santos Rocha
3º Cintia Almeida da Silva Santos
4º Gabriela Bazan Pedrão
A comissão de seleção esteve assim constituída: Profs. Drs.:
Marco Antonio de Almeida, Professor Associado do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo; Walter Moreira, Professor Doutor do Departamento
de Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – campus Marília; Jose Fernando Modesto da Silva, Professor Doutor
do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. (2020.1.797.59.8).

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL FFLCH/FLM 10/2020 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP, convoca Gabriel Adams Castelo Branco
Aragão, a comparecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da Administração desta Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
sito à Rua do Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã,
no prazo de cinco dias úteis, a contar da data desta publicação,
ou por meio dos sistemas eletrônicos, fornecendo ou preenchendo, todos os documentos solicitados para dar andamento
à sua contratação, como Professor Contratado II, Ref. MS-2,
em jornada de 12 H semanais, conforme Edital FFLCH/FLM nº
014/2020, de Abertura de inscrições ao Processo Seletivo para
contratação provimento de um claro, publicado no DO. de
17/09/2020 e Comunicado de Resultado Final/Classificação, bem
como a Homologação pela C.T.A em 03-12-2020, publicado no
DO. de 09-12-2020.
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 10 de
dezembro de 2020 em votação aberta e nos termos da legislação
vigente, APROVOU, a inscrição do candidato Everaldo Oliveira
de Andrade no concurso público de títulos e provas visando à
obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de História, área: História Contemporânea, disciplina de História Contemporânea: século XX, conforme Edital FFLCH n° 013-2020 de
01/07/2020 (Prot.: 20.5.290.8.3). Na mesma oportunidade indicou
os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora do
referido concurso: Membros Titulares: Profs. Drs. Lincoln Ferreira
Secco (DH-FFLCH, livre-docente, presidente 2), Osvaldo Luís Angel
Coggiola (DH-FFLCH, titular, presidente 1), Laura Antunes Maciel
(UFF, titular), Ricardo Gaspar Müller (UFSC, titular) e Marcos Cordeiro Pires (UNESP, livre-docente). Membros Suplentes: Angelo de
Oliveira Segrillo (DH-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Marcelo
Badaró Mattos (UFF, titular), Marcos Cezar de Freitas (UNIFESP,
livre-docente) e Adalmir Leonídio (ESALQ, livre-docente).
RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA. DISCIPLINA DE
TEORIA POLÍTICA E INOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. CANDIDATO
INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR ADRIAN GURZA LAVALLE.
O Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle submeteu-se
às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de
30 de novembro a 02 de dezembro de 2020, nos termos da
legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 013/2020
de 01/07/2020 (Prot. Nº 20.5.289.8.5)
A Congregação, em reunião ordinária de 29/10/2020, aceitou
o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Adrian
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Gurza Lavalle, no concurso público de títulos e provas visando à
obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Ciência
Política, disciplina de Teoria Política e Inovação Democrática, bem
como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Álvaro de Vita (DCP-FFLCH,
Titular, aposentado), Eduardo Cesar Leão Marques (DCP-FFLCH,
titular, Presidente 1), Bruno Pinheiro Wanderley Reis (UFMG,
titular), Luciana Ferreira Tatagiba (Unicamp, livre-docente) e
Lígia Helena Hahn Lüchmann (UFSC, titular). Membros suplentes:
Paolo Ricci (DCP-FFLCH, livredocente, Presidente 2), Glauco Peres
da Silva (DCP-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Rachel Meneguello (Unicamp, titular) e Vera Lucia Michalany Chaia (PUC-SP,
livre-docente).Por conta do impedimento da participação do Prof.
Bruno Pinheiro Wanderley Reis a Professora Rachel Meneghello
passa a ser membro titular da referida comissão julgadora.
No dia 30 de novembro de 2020, às oito horas, por videoconferência, pelo link https://meet.google.com/tic-fngf-xmk da
plataforma do Google Meet e transmissão ao vivo no Youtube
pelo link https://www.youtube.com/channel/UCNiH334YQslyClYxjkM0X8A, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de
pontos para a prova escrita, concordando com eles. Às oito horas
e trinta minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato,
Adrian Gurza Lavalle respondeu de modo consistente e esclarecedor às questões que lhe foram dirigidas pelos membros da
banca. A Arguição do Memorial terminou às treze horas e trinta
minutos. Às catorze horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a
Defesa de Tese, intitulada Sociedade Civil e Ecologias Organizacionais em São Paulo e na Cidade Do México: Uma análise de
Redes. Em sua tese, o candidato analisa comparativamente a
composição da sociedade civil da Cidade do México e de São
Paulo, acrescentando importantes avanços teórico e analítico ao
estudo do tema. Esta fase do concurso terminou às 19:15 horas.
No dia 01 de dezembro de 2020, oito horas e trinta minutos,
na sala de treinamento e pela plataforma do Google Meet, ocorreu o sorteio do ponto e início da prova Escrita (com consulta a
livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema
“Representação, participação e intermediação política”, foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção
prévia feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria
FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020. Às catorze horas, o candidato
tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.
No dia 02 de dezembro de 2020, às catorze horas, por videoconferência, pela plataforma do Google Meet e transmissão
ao vivo pelo Youtube, iniciou-se a prova didática sobre o tema
“Estado e interesses sociais organizados “, que foi realizada em
58 minutos. Ao longo de sua exposição, o candidato demonstrou amplo domínio sobre os fundamentos teóricos do tema
e vasto conhecimento da literatura associada aos temas do
pluralismo e do neocorporativismo. O candidato demonstrou
grande capacidade de organização para exposição do tema,
tendo um desempenho destacado. Às quinze horas e quinze
minutos, o candidato fez a leitura da prova escrita. Em seu
texto, o candidato discorreu com grande precisão sobre o tema
sorteado, demonstrando vasto conhecimento e domínio dos
debates centrais do campo. Após o término da leitura da Prova
Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a média final
de cada um dos examinadores, sendo elas: Eduardo Cesar Leão
Marques: 10 (dez inteiros) (aprovado); Prof. Dr. Álvaro de Vita: 10
(dez inteiros) (aprovado); Rachel Meneghello: 10 (dez inteiros)
(aprovado); Luciana Ferreira Tatagiba: 10 (dez inteiros) (aprovado); Lígia Helena Hahn Lüchmann: 10 (dez inteiros) (aprovado).
Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que o
candidato, Professor Adrian Gurza Lavalle, satisfez às exigências
para a Livre-docência, considera-o habilitado na área de Teoria
Política e Inovação Democrática e submete o Relatório Final para
apreciação da Congregação.
HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, EM
SESSÃO ORDINARIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/72/2020 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-Docência do Departamento de Gastroenterologia, com base
no programa da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo e
Coloproctologia - Área de Coloproctologia, referente ao EDITAL
ATAC/FM/40/2020, com base na RESOLUÇÃO 7955/2020.
Candidatos inscritos: nº 1 - Dr. Rodrigo Ambar Pinto; nº
2 - Dr. Carlos Frederico Sparapan Marques; nº 3 - Dr. Caio Sergio
Rizkallah Nahas e nº 4 - Dr. Carlos Walter Sobrado Júnior
INÍCIO DO CONCURSO: 11 de janeiro de 2021
Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 11 de
janeiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.
Pelo presente ficam convocados os candidatos e os membros da Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/73/2020 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-Docência do Departamento de Clínica Médica, com base no
programa da Disciplina de Geriatria, referente ao EDITAL ATAC/
FM/24/2020, com base na RESOLUÇÃO 7955/2020.
Candidatos inscritos: nº 1 - Dr. Alexandre Leopold Busse e nº
2 - Dra. Claudia Kimie Suemoto
INÍCIO DO CONCURSO: 19 de janeiro de 2021
Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 19 de
janeiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.
Pelo presente ficam convocados os candidatos e os membros da Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/74/2020 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-Docência do Departamento de Pediatria, com base da Disciplina
de Pediatria Clínica, referente ao EDITAL ATAC/FM/40/2020, com
base na RESOLUÇÃO 7955/2020.
Candidato inscrito: Dr. Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da
Silva Filho
INÍCIO DO CONCURSO: 2 de fevereiro de 2021
O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 2 de
fevereiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.
Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros
da Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/75/2020 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-Docência do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia
e Terapia Ocupacional, com base no programa do Curso de
Fonoaudiologia - Área de Saúde Mental na Infância e Adolescência, referente ao EDITAL ATAC/FM/40/2020, com base na
RESOLUÇÃO 7955/2020.
Candidata inscrita: Dra. Daniela Regina Molini Avejonas
INÍCIO DO CONCURSO: 23 de fevereiro de 2021
A candidata deverá se apresentar às 7h45 do dia 23 de
fevereiro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Prédio
da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455
- São Paulo/SP, CEP 01246-903.
Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros
da Comissão Julgadora.

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA/USP
Edital FSP/044/2020
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor
Doutor), junto ao Departamento Epidemiologia. Edital FSP
026/2020. – Homologação – Resultado Final
Candidatos com inscrições aprovadas: Leandro Campi
Prearo, Lara Mara Herrera Drugowick, Bruno Travassos de Brito,
Mariane de Mello Fontanelli, Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel,
Alice Lemos de Morais, Adriana Cabrera Baca, Ligia de Santis,
Alex Castro, Almiro José Machado Júnior, Eduardo de Masi,
Manuela de Almeida Roediger, Vanilde de Castro, Jackeline
Aparecida Ferreira Romio, Sonia Faria Mendes Braga e Valker
Araújo Feitosa.
RELATÓRIO FINAL
No dia 30 de novembro, às 8h00, por videoconferência, via
Plataforma Meet, conforme Resolução nº 8.002/2020, foram
abertos os trabalhos pela Professora Doutora Gleice Margarete
de Souza Conceição, na qualidade de Presidente dos trabalhos,
instalou a Comissão Julgadora com a presença da Professora
Associada Lúcia Pereira Barroso, do Departamento de Estatística
do Instituto de Matemática e Estatística da USP e da Professora
Doutora Angela Tavares Paes, da Universidade Federal de São
Paulo – UNIFESP, onde se apresentaram aos candidatos presentes e elaboraram o cronograma de prova e a lista de pontos para
a Prova Didática. Apresentaram-se para o Processo Seletivo os
candidatos: Lara Mara Herrera Drugowick, Bruno Travassos de
Brito, Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel, Adriana Cabrera Baca,
Ligia de Santis, Alex Castro, Eduardo de Masi, Manuela de Almeida Roediger, Vanilde de Castro, Jackeline Aparecida Ferreira
Romio, Sonia Faria Mendes Braga e Valker Araújo Feitosa. No dia
27 de novembro, a candidata Mariane de Mello Fontanelli nos
informou, por e-mail, a sua desistência em participar do Processo Seletivo. No dia 1º de dezembro de 2020, os candidatos se
apresentaram no horário designado para sorteio do ponto, de
hora em hora, iniciando pela primeira candidata inscrita Lara
Mara Herrera Drugowick, às 8h00, tomou conhecimento dos 10
pontos, e após sua concordância foi sorteado o ponto de número 7, intitulado “Estimação de parâmetro”. Em seguida, às
09h15, o candidato Bruno Travassos de Brito, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após sua concordância, sorteou o ponto
de número 2, intitulado “Testes de hipóteses para uma média
populacional”. Às 10h30, o candidato Marcelo Luiz Dias da Silva
Gabriel, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 2, intitulado “Testes de hipóteses para uma média populacional”. Às 11h45, a candidata
Adriana Cabrera Baca, tomou conhecimento dos 10 pontos, e
após concordância, sorteou o ponto de número 10, intitulado
“Análise descritiva - gráficos”, Às 14h00, a candidata Ligia de
Santis, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 9, intitulado “Resumo de dados
em medidas de tendência, de posição e de dispersão”. Às 15h00,
o candidato Alex Castro, tomou conhecimento dos 10 pontos,
tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 4, intitulado “Teste Qui-quadrado de
associação”. Às 16h00, o candidato Eduardo de Masi, tomou
conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o
ponto de número 3, intitulado “Testes de hipóteses para uma
proporção populacional”. Às 17h00, a candidata Manuela de
Almeida Roediger, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após
concordância, sorteou o ponto de número 1, intitulado “Testes
de hipóteses – conceitos gerais”. No dia 02 de dezembro 2020,
o candidato Valker Araújo Feitosa, enviou, por e-mail, a sua
desistência em participar do Processo Seletivo. Às 08h00, a
candidata Vanilde de Castro, tomou conhecimento dos 10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 4, intitulado “Teste Qui-quadrado de associação”. Às 10h15, a candidata
Jackeline Aparecida Ferreira Romio, tomou conhecimento dos 10
pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 1,
intitulado “Testes de hipóteses – conceitos gerais”. Às 11h30, a
candidata Sonia Faria Mendes Braga, tomou conhecimento dos
10 pontos, e após concordância, sorteou o ponto de número 5,
intitulado “Intervalos de confiança”. No mesmo dia iniciaram,
por videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução
nº 8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciamos a
apresentação, pelos candidatos, em ordem de inscrição, das
Provas Didáticas. A candidata Lara Maria Herrera Drugowick
iniciou sua apresentação às 8h08 e terminou às 8h53, dentro do
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Estimação de parâmetros”. Apresentou objetivos, roteiro de aula e tarefas. A
introdução, justificativa e todo o desenvolvimento da aula foram
incorretos, com linguagem inadequada e pouco técnica, tornando a aula semelhante a um seminário de graduação. Os exemplos foram pouco aplicados na área de Saúde Pública e Nutrição,
que são os dois Bacharelados em que a candidata estaria
ministrando disciplina. O candidato Bruno Travassos de Britto
iniciou sua apresentação às 9h16 e terminou às 10h05h, dentro
do tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses
para uma média populacional”. O candidato não ministrou aula
sobre o tema sorteado. Falou em testes de hipóteses para comparar duas médias (com observações dependentes e independentes) e em análise de variância. Em todos os temas abordados
foram apresentados vários conceitos, definições, desenvolvimentos e procedimentos incorretos. Mas não houve aula sobre teste
de hipóteses para uma média. Em sua aula, não falou em Teorema Limite Central, estatística dos testes ou suas distribuições e
demonstrou não compreender o que é nível descritivo do teste
(valor-p). Os exemplos utilizados foram pouco aplicados na área
de Saúde Pública ou Nutrição, que são os dois Bacharelados em
que o candidato estaria ministrando disciplina. A bibliografia
recomendada foi inadequada e sugeriu que sempre se pode
aprender estatística sem saber a teoria ou matemática. O candidato Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel Britto iniciou sua apresentação às 10h32 e terminou às 11h20, dentro do tempo
regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses para uma
média populacional”. Embora alguns conceitos e desenvolvimentos tenham sido apresentados de forma inconsistente, o
candidato mostrou desenvoltura e didática durante a exposição
do tema. O formato e conteúdo da aula, tanto teórico quanto
prático ainda necessitam ajustes. Alguns erros foram cometidos,
mas sem comprometer fortemente a aula. Apresentou exemplos
de aplicação em R, mostrando domínio na utilização do software e suas interfaces. A candidata Adriana Cabrera Baca iniciou
sua apresentação às 11h46 e terminou às 12h40, dentro do
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Análise descritiva:
gráficos”. Fez recordação dos conceitos que seriam necessários
para a aula, mas não apresentou objetivos, roteiro de aula e
tarefas, sendo que a aula não foi bem estruturada. Utilizou o
Whiteboard, que é um excelente recurso didático, mas a aula
não foi boa, assemelhou-se mais a uma aula de exercícios dada
por um monitor. Demorou-se a entrar no tema, apresentou
alguns gráficos pouco utilizados e não apresentou outros importantes, como box plots e diagramas de dispersão, o que resultou
em conteúdo parcial e não adequado às disciplinas. Não interpretou nenhum dos gráficos apresentados e nem ressaltou em
quais situações deveriam ser aplicados. Em resumo, mostrou-se
inadequada para ministrar disciplinas na área. A candidata Ligia
de Santis iniciou sua apresentação às 14h00 e terminou às
14h50, dentro do tempo regulamentar. A aula teve de ser interrompida quando um dos membros da banca perdeu a conexão
com a internet, mas o problema foi resolvido rapidamente e o
tempo de interrupção foi adicionado ao tempo disponibilizado à
candidata para sua exposição. O tema sorteado foi “Análise
descritiva: medidas de tendência central e dispersão”. A candidata apresentou os objetivos, mas não o roteiro de aula ou
tarefas para os alunos. A didática foi regular, o material de aula
e a linguagem foram, em geral, informais, sem nenhum rigor
estatístico na definição dos conceitos, de modo que alguns deles
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estavam incorretos. A candidata ensinou a forma “mecânica” de
construir as estatísticas utilizando apenas um exemplo fictício,
mas não interpretou nenhuma delas. Não apresentou outros
exemplos práticos ou exercícios. O candidato Alex Castro iniciou
sua apresentação às 15h00h e terminou às 15h54, dentro do
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste Qui-quadrado
de associação”. Apresentou os objetivos e qual seria a metodologia de ensino ao longo do curso e a avaliação dos alunos.
Colocou como pré-requisitos para esse conteúdo, diversos conceitos de variáveis quantitativas, que não se referem ao tema,
pois o teste de associação pelo qui-quadrado se refere à associação de duas variáveis qualitativas. Demorou-se a entrar no tema
proposto. A didática do candidato foi regular, com linguagem
pouco formal; durante o desenvolvimento da aula foram apresentados conceitos incorretos e mostrou desconhecimento sobre
alguns testes estatísticos. O candidato Eduardo de Masi iniciou
sua apresentação às 16h00 e terminou às 16h42, dentro do
tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses
para uma proporção”. Não apresentou os objetivos ou o plano
de aula, mas fez pequena recordação dos conceitos necessários,
com pequenos erros. Durante a aula foram apresentados vários
conceitos, definições, desenvolvimentos e procedimentos incorretos. Houve confusão entre os conceitos de parâmetro e estimador, desconhecimento do significado de nível descritivo do teste
(valor-p); a estatística do teste, a condução do teste e a utilização da tabela da distribuição Normal foram incorretas. Em
resumo, mostrou-se inadequado para ministrar disciplinas na
área. A candidata Manuela de Almeida Roediger iniciou sua
apresentação às 17h00 e terminou às 15h45, dentro do tempo
regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses: conceitos gerais”. Apresentou um roteiro de aulas totalmente inadequado, com temas como “inferência” ministrados antes de
“estatística descritiva”. A candidata demorou-se a abordar o
tema da aula, apresentou uma didática ruim, mostrou desconhecimento em conceitos inerentes ao tema, como a definição das
hipóteses de um teste, probabilidades de erros, intervalo de
confiança, nível de significância, nível descritivo (valor-p), entre
outros. Em resumo, mostrou-se inadequada para ministrar disciplinas na área. No dia 03 de dezembro de 2020, às 8h00, por
videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução nº
8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciou-se a aula
da candidata Vanilde de Castro. A candidata iniciou sua apresentação às 8h05 e terminou às 8h56h, dentro do tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste Qui-quadrado de associação”. A candidata apresentou didática regular, mostrou desconhecimento em conceitos inerentes ao tema, como a aplicabilidade do teste, a definição das hipóteses, nível de significância,
valor crítico, entre outros. Não apresentou frequências relativas
ou falou em nível descritivo (valor-p). Houve descuido na linguagem, sem nenhum rigor estatístico na definição dos conceitos,
de modo que vários deles estavam incorretos. Os exemplos
foram pouco aplicados na área de Saúde Pública e Nutrição, que
são os dois Bacharelados em que a candidata estaria ministrando disciplina. A candidata Jackeline Aparecida Ferreira Romio
iniciou sua apresentação às 9:17h e terminou às 10:13h, dentro
do tempo regulamentar. O tema sorteado foi “Teste de hipóteses: conceitos gerais”. Não apresentou objetivos ou plano de
aula. A aula mostrou-se uma divagação confusa sobre o tema; o
material de aula, bem como a concepção, o desenvolvimento, a
expressão de ideias e a própria utilização da língua portuguesa
foram extremamente confusos, inadequados e insuficientes
mesmo para um seminário de graduação. Incorreu em erros
mesmo nos conceitos mais básicos que fundamentam um teste
de hipóteses. Em resumo, mostrou-se inadequada para ministrar
disciplinas na área. Na aula da candidata Sonia Faria Mendes
Braga, a mesma se conectou a sala do Zoom, mas teve problemas ao manusear o computador e não conseguiu apresentar a
sua aula. Expôs à Comissão Julgadora sua dificuldade em apresentar a aula, pediu desculpas e desistiu de sua participação. A
desistência foi gravada e apresentada no link do Youtube em
sessão aberta. No dia 04 de dezembro de 2020, às 10h15, por
videoconferência, via Plataforma Zoom, conforme Resolução nº
8.002/2020, e em Sessão pública, via Youtube, iniciou-se Os Julgamento de Memoriais com Provas Pública de Arguição, por
ordem de inscrição. A candidata Lara Maria Herrera Drugowick
demonstrou pouco, ou nenhuma, experiência em ensino na
Graduação de Bioestatística, sem propostas para as dificuldades
que se enfrentam, atualmente, devido à pandemia. Não tem
conhecimento do software que é utilizado na Graduação, a
saber, o R. Não demonstrou conhecimentos estatísticos teóricos
e nem formação suficientes para ministrar a disciplina, bem
como maturidade para tal. O candidato Bruno Travassos de
Britto demonstrou interesse em novas formas de ensino para
esse momento da epidemia do COVID. Não considera importante a educação formal em estatística, mas apenas o interesse na
área, pois isso possibilita ser um professor melhor, por que
entende o aluno e pode dar melhores exemplos. Apontou que,
embora não tenha formação em Estatística, tem conhecimento
mais profundo do que muitos estatísticos formados. Sua experiência em aula de Bioestatística foi pontual, e a sua proposta de
metodologia de ensino e bibliografia para a Bioestatística não
está demonstrada como a mais adequada. Além disso, não
soube explicar qual o conteúdo estatístico que ministrou e deu
explicações incorretas sobre alguns conteúdos de aula. Nota: 5,0
(cinco). O candidato Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel Britto
demonstrou experiência em ministrar disciplinas na área de
exatas, mas não em Bioestatística. Tem conhecimento mais
genérico na área, e recomendou bibliografia adequada. Segundo
referiu, tem experiência em analisar dados. No momento está
cursando o primeiro semestre do Bacharelado em Estatística na
FMU, demonstrando interesse em aprofundar seu conhecimento
de Estatística e suprir as eventuais deficiências teóricas. Mostrou
potencial para o cargo e disponibilidade para interagir com os
docentes da área em suas atividades. Adriana Cabrera Baca
referiu experiência em dar aulas em métodos quantitativos e de
fazer análise de dados na área de econometria. Demonstrou não
ter conhecimentos suficientes na área de Bioestatística ou experiência em ministrar aulas no tema, embora tenha muita vontade
de dar aula. Mora no Rio de Janeiro e refere ter disponibilidade
para viajar toda a semana para vir dar aula, pois, no momento,
não pretende se mudar para São Paulo. Um ponto positivo foi
sua disponibilidade para interagir com os docentes da área. A
candidata Ligia de Santis refere estar preparada para ministrar
disciplinas de Bioestatística, mas tem pouca experiência e
demonstrou não ter conhecimentos suficientes na área. Falou
das possíveis dificuldades em dar aula à distância, mas não
propôs solução. Tem uma visão pouco madura sobre a Bioestatística e pouca experiência em propor uma ementa, desconhecendo o conteúdo de inferência estatística. Sua proposta de
disciplina para a Bioestatística seria de treinar em uso de softwares. Refere ter experiência de análise de dados em psicometria. O candidato Alex Castro tem pouca experiência teórica em
estatística, é um autodidata, mas pretende cursar o Bacharelado
em Estatística na UNICAMP. Sua experiência didática em Bioestatística consiste em poucas aulas e costuma ministrar aulas
sobre “como ler e interpretar um artigo científico”. Cometeu
erros em conceitos teóricos importantes a serem ensinados nas
disciplinas. Refere ter experiência em análise de dados na área
da saúde, em especial, em experimentos. O candidato Eduardo
de Masi tem alguma experiência em dar aulas, mas nenhuma em
Bioestatística. Sua formação em estatística ocorreu em disciplinas durante o mestrado e doutorado, além das análises de dados
de seus trabalhos. Seu memorial está confuso e não deixa clara
a sua formação e experiência na área. Considera que não tem
experiência suficiente no software R para ministrar disciplinas de
Bioestatística. Não soube apresentar uma ementa coerente para
a disciplina introdutória de Bioestatística. A candidata Manuela
de Almeida Roediger tem experiência recente em ministrar aula
de Bioestatística e apresentou ementa de acordo com o progra-

