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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
EDITAL EACH/ ATAc 041/2019  
Resultado Final / Homologação  
 Nos dias 10 e 11 de junho de 2019, nos termos 
do Edital EACH/ ATAc 052/2018 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 
Ciências Naturais e Tecnologia. A Comissão Julgadora 
foi constituída pelos seguintes membros: Prof. Dr. Luiz 
Gonzaga Godoi Trigo (EACH/USP); Prof. Dr. Walter Colli 
(IQ/USP); Prof. Dr. Albérico Borges Ferreira da Silva 
(IQSC/USP); Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (IFSC/ 
USP); e Prof. Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa 
(EESC/USP).  
 Para esse certame, realizado de acordo com a 
convocação para as provas, publicada no D.O.E. de 09 
de maio 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: Júlia Baruque Ramos, Diego Antonio Falceta 
Gonçalves, Marcelo Antunes Nolasco, Diego Antonio 
Falceta Gonçalves e João Eduardo Ferreira. O candidato 
João Eduardo Ferreira informou através de email no dia 
29 de maio de 2019 que não iria participar do certame.  
 Às 09 horas e 31 minutos, realizou-se, perante 
a Comissão Julgadora, a Prova Pública Oral de Erudição 
da candidata Júlia Baruque Ramos sobre o tema por ela 
proposto, a saber: “Fibras Têxteis nativas, recicladas e 
outras: caracterização físico- -química, beneficiamento 
enzimático e propostas de aplicação”. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada 
em 55 minutos. Durante a prova a candidata realizou 
uma exposição abrangente e bem fundamentada sobre 
o tema escolhido . Às 10 horas e 43 minutos, realizou-
se, perante a Comissão Julgadora, a Prova Oral de 
Erudição do candidato Luis Cesar Schiesari sobre o 
tema por ele proposto, a saber: “Entendendo a 
intensificação no uso da terra como um gradiente 
ecológico: proposição de um arcabouço Conceitual 
unificado”. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, 
tendo sido efetuada em 56 minutos. Durante a prova o 
candidato realizou sua exposição de maneira coerente 
e bem estruturada.  
 Às 12 horas e 09 minutos, realizou-se, perante 
a Comissão Julgadora, a Prova Oral de Erudição do 
candidato Marcelo Antunes Nolasco sobre o tema por 
ele proposto, a saber: “Água, poluição, saneamento 
ambiental: tecnologias ambientais”. A prova obedeceu 
ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 58 
minutos. Durante a prova o candidato demonstrou 
devidamente seus conhecimentos específicos sobre o 
tema.  

 Às 14 horas e 31 minutos, realizou-se, perante 
a Comissão Julgadora, a Prova Pública Oral de Erudição 
do candidato Diego Antonio Falceta Gonçalves sobre o 
tema por ela proposto, a saber: “Campos magnéticos 
no universo: origem e consequências”. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada 
em 60 minutos. Durante a prova o candidato 
demonstrou plena capacidade argumentativa e sólido 
conhecimento da área.  
 Às 16 horas, realizou-se, o Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Arguição da candidata 
Júlia Baruque Ramos. A candidata respondeu 
devidamente aos questionamentos feitos pelos 
membros da banca, tendo feito suas considerações 
sobre sua vida acadêmica e profissional, suas 
possiblidades e limitações.  
 Às 17 horas e 38 minutos, realizou-se, o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição do candidato Luis Cesar Schiesari. O candidato 
respondeu à banca, fazendo suas reflexões e 
considerações de acordo com as perguntas e 
considerações feitas, de maneira clara e objetiva.  
 No dia 11 de junho de 2019, às 09 horas e 05 
minutos, teve início a o Julgamento do Memorial com 
Prova Pública de Arguição do candidato Marcelo 
Antunes Nolasco. O candidato respondeu aos 
questionamentos e considerações realizados pela 
banca e pode aprofundar pontos relevantes de seu 
memorial, elucidando dúvidas e questões pertinentes  
 Às 11 horas e 05 minutos, realizou-se, o 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição do candidato Diego Antonio Falceta 
Gonçalves. O candidato respondeu aos 
questionamentos e fez suas considerações sobre a 
situação da universidade e sua problemática estrutural 
e conjuntural, além das questões específicas sobre sua 
área de conhecimento. 
 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, a Comissão Julgadora indicou, por 
unanimidade, o candidato Diego Antonio Falceta 
Gonçalves 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 19 de junho de 2019. 


