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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES EDITAL EACH/ ATAc 070/2019 
Resultado Final / Homologação 

Nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2019, 
nos termos do Edital EACH/ ATAc 103/2018 e das 
demais normas que regulamentam os concursos 
docentes na USP, realizou-se, na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, o concurso público de títulos 
e provas para provimento de um cargo de Professor 
Titular, em RDIDP, referência MS-6, da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, 
na Área Ambiente, Educação e Humanidades. A 
Comissão Julgadora foi constituída pelos seguintes 
membros: Prof. Dr. Ulisses Ferreira de Araújo 
(EACH/USP); Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos 
Nunes Marques (EACH/USP); Prof. Dr. Antonio Vargas 
de Oliveira Figueira (CENA/USP); Prof. Dr. André Ramos 
Tavares (FD/USP); Prof. Dr. Marcelo Giordan Santos 
(FE/USP). 

Para esse certame, realizado de acordo com 
a convocação para as provas, publicada no D.O.E. de 12 
de outubro de 2019, nos termos do Artigo 189 do 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
cronograma estabelecido pela Comissão Julgadora e 
apresentado aos candidatos, inscreveram-se os 
Doutores: Rosely Aparecida Liguori Imbernon; Gladys 
Beatriz Barreyro; Luís Paulo de Carvalho Piassi; Cassio 
de Miranda Meira Junior; Ana Carla Bliacheriene; 
Marcelo Antunes Nolasco; e Sonia Regina Paulino. A 
candidata Ana Carla Bliacheriene informou através de 
carta de próprio punho no dia 27 de novembro de 2019 
que não iria participar do certame. 
 Às 8 horas e 25 minutos, no mesmo local, a 
Comissão Julgadora convocou os candidatos para 
tomar conhecimento do calendário. Às 08 horas e 50 
minutos, no mesmo local, perante a Comissão 
Julgadora, iniciou-se a Prova Pública Oral de Erudição 
da candidata Rosely Aparecida Liguori Imbernon sobre 
o tema por ela proposto, a saber: “Geótica e 
Desencolvimento Sustentável”. A prova obedeceu ao 
tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 51 
minutos.  

Às 9 horas e 51 minutos, no mesmo local, 
perante a Comissão Julgadora, a Prova Oral de Erudição 
da candidata Gladys Beatriz Barreyro sobre o tema por 
ela proposto, a saber “Direito a Educação”. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada 
em 55 minutos.  

Às 10 horas e 55 minutos, no mesmo local, 
perante a Comissão Julgadora, a Prova Oral de Erudição 
do candidato Luís Paulo de Carvalho Piassi sobre o 
tema por ele proposto, a saber “Direito à Educação, 
Direito a Ciência”. A prova obedeceu ao tempo 
regulamentar, tendo sido efetuada em 54 minutos.  

Às 11 horas e 56 minutos, no mesmo local, 
teve início, perante a Comissão Julgadora, a Prova 

Pública Oral de Erudição do candidato Cassio de 
Miranda Meira Junior sobre o tema por ele proposto, a 
saber: “Diferenças Individuais de personalidade e a 
cultura de movimento”. A prova obedeceu ao tempo 
regulamentar, tendo sido efetuada em 59 minutos.   

Às 14 horas e 13 minutos, no mesmo local, 
teve início, perante a Comissão Julgadora, a Prova 
Pública Oral de Erudição do candidato Marcelo 
Antunes Nolasco sobre o tema por ele proposto, a 
saber: “Poluição hídrica, saneamento e tecnologias e 
socioambientais”. A prova obedeceu ao tempo 
regulamentar, tendo sido efetuada em 54 minutos.   

Às 15 horas e 26 minutos, no mesmo local, 
teve início, perante a Comissão Julgadora, a Prova 
Pública Oral de Erudição da candidata Sonia Regina 
Paulino sobre o tema por ela proposto, a saber: 
“Inovação e desenvolvimento sustentável: serviços 
públicos para resíduos sólidos e mobilidade urbana”. A 
prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 
efetuada em 57 minutos.   

Terminada a Prova Pública Oral de erudição de 
todos os candidatos a Comissão Julgadora procedeu ao 
julgamento. Seguindo estritamente as normas e os 
critérios do edital em seu ítem 5, dando as notas 
individualmente e com pareceres circunstanciados por 
escrito, lacrados e rubricados com as notas e pareceres 
em envelope, que foram guardadas na Seção 
Acadêmica.  Às 17 horas e 25 minutos a Comissão 
Julgadora deu por encerrados os trabalhos deste dia.  

Às 8 horas e 15 minutos, do dia 28 de 
novembro de 2019, no mesmo local, teve início o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição da candidata Rosely Aparecida Liguori 
Imbernon. O senhor presidente, após transmitir 
instruções referentes à prova, declarou seu início, 
transferindo a palavra ao primeiro examinador, o Prof. 
Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira. A seguir, 
fizeram uso da palavra os Professores Doutores André 
Ramos Tavares, Marcelo Giordan Santos, Fátima de 
Lourdes dos Santos Nunes Marques e, por último, o 
senhor Presidente.  

Às 10 horas e 35 minutos teve início o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição da candidata Gladys Beatriz Barreyro. O 
senhor presidente, após transmitir instruções 
referentes à prova, declarou seu início, transferindo a 
palavra ao primeiro examinador, o Prof. Dr. André 
Ramos Tavares. A seguir, fizeram uso da palavra os 
Professores Doutores Antonio Vargas de Oliveira 
Figueira, Marcelo Giordan Santos, Fátima de Lourdes 
dos Santos Nunes Marques e, por último, o senhor 
Presidente.  

Às 13 horas e 48 minutos teve início o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição do candidato Luís Paulo de Carvalho Piassi. O 
senhor presidente, após transmitir instruções 
referentes à prova, declarou seu início, transferindo a 
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palavra ao primeiro examinador, o Prof. Dr. Marcelo 
Giordan Santos. A seguir, fizeram uso da palavra os 
Professores Doutores Antonio Vargas de Oliveira 
Figueira, André Ramos Tavares, Fátima de Lourdes dos 
Santos Nunes Marques e, por último, o senhor 
Presidente.  

Às 16 horas e 40 minutos teve início o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição do candidato Cassio de Miranda Meira 
Junior. O senhor presidente, após transmitir instruções 
referentes à prova, declarou seu início, transferindo a 
palavra ao primeiro examinador, o Prof. Dr. Antonio 
Vargas de Oliveira Figueira. A seguir, fizeram uso da 
palavra os Professores Doutores Marcelo Giordan 
Santos, André Ramos Tavares, Fátima de Lourdes dos 
Santos Nunes Marques e, por último, o senhor 
Presidente. Às 18 horas e 30 minutos a Comissão 
Julgadora deu por encerrados os trabalhos deste dia.  

Às 08 horas e 16 minutos, do dia 29 de 
novembro de 2019, teve início o Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Arguição do candidato 
Marcelo Antunes Nolasco. O senhor presidente, após 
transmitir instruções referentes à prova, declarou seu 
início, transferindo a palavra ao primeiro examinador, o 
Prof. Dr. Marcelo Giordan Santos. A seguir, fizeram uso 
da palavra os Professores Doutores André Ramos 
Tavares, Antonio Vargas de Oliveira Figueira, Fátima de 
Lourdes dos Santos Nunes Marques e, por último, o 
senhor Presidente.  

Às 11 horas e 12 minutos teve início o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição da candidata Sonia Regina Paulino. O senhor 
presidente, após transmitir instruções referentes à 
prova, declarou seu início, transferindo a palavra ao 
primeiro examinador, o Prof. Dr. André Ramos Tavares. 
A seguir, fizeram uso da palavra os Professores 
Doutores Antonio Vargas de Oliveira Figueira, Marcelo 
Giordan Santos, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes 
Marques e, por último, o senhor Presidente.  

Terminada a última prova de erudição às 13 
horas, a Comissão Julgadora procedeu ao julgamento. 
Seguindo estritamente as normas e os critérios do 
edital em seu ítem 6, dando as notas individualmente 
com pareceres circunstanciados por escrito, nos quais 
podem ser encontrados os devidos fundamentos dados 
por cada avaliador, lacraram-se e rubricaram-se com as 
notas e devidos pareceres em envelope.  

Todos os candidatos participaram da Prova 
Pública de Arguição, Prova Pública Oral de Erudição e 
do Julgamento dos Títulos. Foram obedecidas 
rigorosamente todas as normas regimentais previstas 
no Edital de Abertura.  

Ao término das provas, verificando as notas 
atribuídas, quatro membros da Comissão Julgadora 
indicaram o candidato Luís Paulo de Carvalho Piassi, 
destacando sua elevada produtividade científica, sua 
aula de erudição original e criativa, e sua dedicada 

trajetória acadêmica,  e a segurança e desenvoltura na 
sessão de arguição do memorial; e um membro indicou 
o candidato Marcelo Antunes Nolasco, considerando a 
qualidade de sua produção científica e grande 
capacidade na captação de recursos e destacada 
atuação em atividades na gestão, além disso salienta 
sua boa aula de erudição; e na arguição pública do 
memorial destacou-se a sua internacionalização e sua 
capacidade na formaçãode recursos humanos. Com 
isso, a maioria da comissão julgadora indicou o 
candidato Luís Paulo de Carvalho Piassi para o cargo de 
professor titular e submete o resultado à Congregação 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo. 
Homologado pela Congregação da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades em sessão ordinária realizada 
em 11 de dezembro de 2019. 


