
Reunião Conselho Técnico Administrativo (CTA)

 
1 - ORDEM DO DIA 

 
1.1- ATAS DO CTA - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 
Ata da 138ª Sessão Ordinária do CTA 

 
1.2- ABERTURA DE CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

  
1) Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 
Especialidade: Sistemas Complexos 
Disciplinas: SCX5002 –Sistemas Complexos 1; SCX5004 –Simulação de Sistemas
Complexos 1; ACH2053 –Introdução à Estatística; ACH0021 –Tratamento e Análise de
dados e informações 
Programa: 
1. Sistemas complexos: conceitos e modelagem; 
2. Modelagem baseada em agentes e autômatos celulares; 
3. Emergência e auto-organização; 
4. Sistemas dinâmicos não lineares; 
5. Caos e fractais; 
6. Redes complexas: teoria e aplicação; 
7. Teoria de jogos e modelos de dinâmica evolucionária; 
8. Probabilidade e inferência estatística; 
9. Leis de potência e aplicações em sistemas complexos; 
10. Simulação de sistemas estocásticos. 
  
2) Área de conhecimento:  Ciências Ambientais 
Especialidade: Informações Geográficas 
Disciplinas:  Introdução ao Geoprocessamento (ACH1084),  Processamento Digital de
Imagens (ACH1075),  Modelagem Espacial e Geoprocessamento (ACH5536) , Recursos
Naturais Hídricos, Minerais e Energéticos (ACH4026), Fundamentos de Cartografia
(ACH1056), Infraestrutura de Dados Espaciais para Gestão Ambiental (ACH1167),  Natureza
e Tipos de Solos (ACH1085), Agricultura Sustentável (SUS5004).  
Programa:  
1. Ciência, sistemas e áreas da informação geográfica;  
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2. Produção de cartas temáticas e o uso de dados estatísticos para o planejamento
ambiental;  
3. Sistemas de informação Geográfica aplicados ao uso, manejo e conservação dos
recursos naturais;  
4. Planejamento urbano e ambiental: fonte de dados, o uso de cartas e as suas escalas;  
5. A Geoweb: o estado da arte, potencialidades e fragilidades do mapa e da
informação geográfica na internet;  
6. Educação e formação no contexto das infraestruturas de dados espaciais;  
7. Evolução histórica da cartografia e da informação geográfica;  
8. O uso da informação geográfica da Web para a avaliação da evolução do uso e ocupação
do solo;  
9. Sistemas Ambientais, Análise de Dados e Modelagens Espaciais;  
10. Geoprocessamento aplicado ao planejamento ambiental e sustentabilidade;  
11. O uso da informação geográfica como interface entre ciência e educação.  
  
  
3) Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Especialidade: Envelhecimento e Atividade Física 
Disciplinas: ACH0575 –Programas de Atividades Físicas para Velhice I, ACH0576
–Programas de Atividades Físicas para Velhice II, CAF5015 –Envelhecimento e Atividade
Física 
Programa:  
1. Alterações fisiológicas no corpo humano e seus sistemas provocadas pelo envelhecimento
e seus efeitos na mobilidade funcional e independência dos idosos;  
2. Alterações biomecânicas no corpo humano e seus sistemas provocadas pelo
envelhecimento e seus efeitos na mobilidade funcional e independência dos idosos;  
3. Alterações do sistema nervoso no envelhecimento e seus efeitos no comportamento motor
de idosos; 
4. Avaliação física e funcional de idosos para participação em programas de atividade física; 
5. Desenvolvimento da força e resistência em programas de atividade física para idosos; 
6. Desenvolvimento da agilidade e flexibilidade em programas de atividade física para
idosos;  
7. Desenvolvimento do equilíbrio e coordenação motora em programas de atividade física
para idosos;  
8. Programas de atividade física para idosos fragilizados; 
9. Envelhecimento, atividade física e o bem estar psicossocial;  
10. Envelhecimento, atividade física e cognição; 
11. Envelhecimento, atividade física e demência;  
12. Envelhecimento, atividade física e doenças cardiovasculares;  
  
4) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Sustentabilidade e organizações 
Disciplinas: RAD2310 –Empreendedorismo Social e Finanças Sociais e SUS 5019
–Sustentabilidade e Organizações 
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Programa: 
1. Empreendedorismo social; 
2. Desafios do empreendedorismo social no Brasil: marcos regulatórios, mudanças e avanço
do conceito; 
3. Sustentabilidade e organizações; 
4. O Terceiro Setor no Brasil; 
5. Captação de recursos e financiamento de projetos sociais; 
6. Inovação em projetos sociais; 
7. Negócios sociais: teorias e realidades; 
8. Empreendedorismo e sustentabilidade. 
9. Gestão organizacional e sustentabilidade; 
10. Desafios da sustentabilidade em pequenas e médias empresas; 
11. Sustentabilidade e formas híbridas de organização: PPPs (Parcerias Público-Privadas),
organizações sociais, organizações em rede, e novas governanças envolvendo recursos
públicos, privados e sem fins lucrativos; 
12. Atores envolvidos no campo de negócios socioambientais: aceleradoras, investidores,
incubadoras, organizações da sociedade civil, empresas e governo; 
13. Negócios socioambientais em cenários de crise econômica. 
  
5) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Direito e política ambiental 
Disciplinas:  ACH 1106 –Direito Ambiental e  SUS 5001 –Política Ambiental 
Programa:  
1. Fundamentos do Direito Constitucional e Ambiental; 
2. Implicações do direito constitucional e do direito ambiental na gestão ambiental; 
3. Conceito de Direito Ambiente: origem, fontes, doutrina e jurisprudência; 
4. Legislação Ambiental: Tutela de Direito Ambiental Internacional; 
5. Legislação Ambiental: Ambiente Constitucional; 
6. Tutelas jurídico-ambientais: Administrativa, Civil, Penal e Processual; 
7. Políticas Públicas de Meio Ambiente: recursos hídricos; 
8. Políticas Públicas de Meio Ambiente: Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 
9. Políticas Públicas de Meio Ambiente: informação e educação ambientais; 
10. Políticas Públicas de Meio Ambiente: cidade e resíduos; 
11. Políticas Públicas de Meio Ambiente: energia e mudanças climáticas; 
12. Noções da política ambiental contemporânea: eco-estado, democracia ambiental,
cidadania ambiental, justiça ambiental e ambientalismo; 
13. Ações e práticas ambientais: ações governamentais, participação pública, ativismo e
protesto ambiental; 
14. Conflitos e governança ambiental. 
  
6) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Gestão de distribuição e vendas no varejo 
Disciplinas:  TXM 5025 –Gestão de Varejo de Moda, ACH 4535 –Gestão de Canais de
Distribuição e Logística, ACH 4506 –Gestão de Vendas 
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Programa:  
1. Análise histórica e tendências do varejo; 
2. Gestão da experiência de compra do consumidor; 
3. Gestão operacional em empresas varejistas; 
4. Gestão de equipes de vendas no varejo; 
5. Estratégias de negociação; 
6. Customer relationship management no varejo; 
7. Análise de indicadores de performance de gestão de vendas; 
8. Estratégias de canais de distribuição no varejo; 
9. Novas tecnologias no varejo: práticas e desafios; 
10. Gestão de varejo de moda; 
11. Posicionamento e estratégia do varejo de moda; 
12. Varejo eletrônico em moda. 
  
7) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Gestão pública e gestão social 
Disciplina:  ACH 3748 –Gestão Social 
Programa:  
1. Modelos tradicionais de gestão pública; 
2. Conceitos e princípios de gestão pública social; 
3. Relações entre o estado e as organizações sociais; 
4. Controle social e participação; 
5. Responsabilidade social corporativa; 
6. Empreendedorismo social; 
7. Evolução dos modelos de gestão pública no Brasil desde a redemocratização; 
8. Conceitos e princípios de governança pública; 
9. O modelo de gestão pública New Public Management; 
10. Sociedade civil organizada no Brasil; 
11. Conceitos e realidades das organizações híbridas; 
12. Entidades de mercado no contexto da gestão pública social. 
  
8) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Economia do Turismo 
Disciplinas:  TUR5013 –Economia do Turismo, ACH1543 –Economia do Lazer e Turismo 
Programa:  
1. Externalidades e bens públicos no turismo 
2. Competitividade do destino turístico 
3. A economia do turismo 
4. Transformando competitividade em benefícios econômicos 
5. Precificação estratégica com o modelo das cinco forças de Porter 
6. Econometria da demanda turística 
7. A atividade turística e o crescimento econômico 
8. Estruturas dos mercados em turismo: Monopólio, oligopólio e similares 
9. Economia do Lazer 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

44ª Sessão Extraordinária

23/07/2020 16:11 - Página 4 de 8



10.Custos e ofertas de serviços no turismo 
11.Turismo e economia internacional 
12. A relação entre Turismo e pobreza em países em desenvolvimento 
  
9) Área de conhecimento: Ciências Humanas 
Especialidade: Psicologia da educação 
Disciplinas:  EAH 5001 –Preparação Pedagógica, EDF 5076 - Psicologia Histórico-Cultural e
Educação: reflexões sobre a atividade pedagógica e a constituição social do psiquismo
humano; EDF 5095 –Aspectos metodológicos para o ensino na graduação; EDF 5101- A
presença do materialismo histórico dialético na psicologia; EDF 5159 –A função simbólica, o
signo e seus significados, sua formação e desenvolvimento no contexto educacional e
escolar; MPP 5018 –Pesquisa em educação, sociedade e políticas públicas; MPP 5004
–Tópicos aplicados em educação, participação e mudança social; ACH0132 –Psicologia,
educação e temas contemporâneos: uma abordagem crítica; ACH 4043 - Psicologia da
Educação; ACH4206 –Ensino de ciências na perspectiva da inclusão 
Programa:  
1. Educação especial e educação inclusiva: origens históricas, problemas, desafios e
soluções atuais; 
2. Contribuições do materialismo dialético e histórico para a psicologia escolar; 
3. Conceito de Desenvolvimento integral: Seus problemas, soluções e desafios; 
4. A educação científica na perspectiva Histórico-cultural; 
5. Contribuições e dificuldades da Epistemologia Genética para a Educação; 
6. A Psicologia Histórico-Cultural e a Educação: Contribuições e dificuldades; 
7. Teorias do desenvolvimento Social da Criança: Análise crítica; 
8. O fracasso escolar como produção sócio histórica; 
9. Discussões atuais sobre os Problemas de aprendizagem no contexto escolar; 
10. O impacto da cultura na vida cotidiana e a produção das diferenças pessoais e sociais; 
11. Educação para a cidadania: limites e contradições; 
12. Carência cultural e marginalização da cultura: produtos da sociedade de classes; 
  
10) Área de conhecimento: Ciências Humanas 
Especialidade: Estudos migratórios 
Disciplinas: ESC5744 - História Pública, Memória Coletiva e História Oral; ESC5712 -
Movimentos Migratórios, Memória e Subjetividade; ACH3818 - Memória Política e Social,
Esquecimentos e Políticas de Memória 
Programa: 
1. Teorias explicativas sobre as imigrações; 
2. Aspectos históricos da imigração no Brasil; 
3. Redes, Subjetividade, identidade e memória na imigração; 
4. Memória, identidade e reconstruções do passado; 
5. Guarda e Gestão da Memória; 
6. O individual e o coletivo como dimensões da memória; 
7. Memória, testemunho e oralidade; 
8. Memória e mundo material: o papel dos artefatos, coleções e arquivos; 
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9. Iconografia e memória: a imagem como instrumento de evocação, construção e
reconstrução do passado; 
10. O uso de entrevistas nos estudos brasileiros sobre movimentos migratórios história oral e
memória; 
11. Dos lugares de memória à memória dos lugares: o espírito da rua e a memória na cidade; 
12. O papel político do esquecimento. 
  
11) Área de conhecimento: Ciências Humanas 
Especialidade: Didática 
Disciplinas: ACH0041 Resolução de Problemas I; ACH0042 Resolução de Problemas II;
ACH0131 Ciências da Natureza - Ciência, Cultura e Sociedade; ACH4012 Fundamentos da
Didática; ACH4096 Didática 
Programa: 
1. A natureza do trabalho docente e suas relações com o sistema de ensino e sociedade; 
2. Aprendizagem, processos cognitivos e metacognitivos; 
3. O problema da autonomia no processo de aprendizagem; 
4. Relações professor-aluno na sala de aula; 
5. A Didática das Ciências da Natureza; 
6. Considerações históricas sobre a busca de um método eficiente para ensinar; 
7. Dimensões culturais, cognitivas, familiares, sociais e afetivas do processo educativo no
âmbito escolar; 
8. O planejamento como forma de organização e de reflexão sobre a situação didática de
uma aula; 
9. Organização do trabalho pedagógico-didático na escola: Teorias do Currículo; 
10. Os recursos didáticos e seu papel no processo de ensino e aprendizagem das Ciências; 
11. As modalidades didáticas como formas metodológicas de abordagem das situações
didáticas; 
12. A avaliação da aprendizagem. 
  
12) Área de conhecimento: Computação 
Especialidade: Inteligência Computacional 
Disciplina: SIN5006 - Inteligência Computacional  
Programa: 
1. Visão geral de inteligência computacional 
2. Teoria de aprendizado e generalização 
3. Representação do conhecimento sob os paradigmas de inteligência computacional 
4. Inspirações biológicas dos paradigmas de inteligência computacional 
5. Redes neurais artificiais 
6. Teoria dos conjuntos fuzzy 
7. Otimização heurística e meta-heurísticas 
8. Computação evolutiva 
9. Sistemas híbridos 
10. Aplicações dos paradigmas de inteligência computacional 
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1.3- PEDIDO DE AFASTAMENTO DOCENTE - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 
 

Solicitante: Prof. Dr. Marcelo Arno Nerling, docente do curso de Gestão de Políticas Públicas,
solicita afastamento sem prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens do cargo, no
período de 01/08/2020 a 31/07/2021 (365 dias), para realizar estágio pós-doutoral junto ao
Departamento de Engenharia do Conhecimento (dEGC), com supervisão no Programa de
Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade
Federal de Santa Catarina - Florianópolis - SC. 

 
1.4- CREDENCIAMENTO CERT - REFERENDAR O DESPACHO 

 
a) Interessada: Profa. Dra. Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias  - recredenciamento 

 
c) Interessada: Profa. Dra. Maria Elena Infante-Malachias - recredenciamento 

 
b) Interessado: Prof. Dr. Thiago Allis - recredenciamento 

 
1.5- CREDENCIAMENTO CERT - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 
d) Interessada:  Profa. Dra. Tania Pereira Christopoulos - recredenciamento 

 
e) Interessado: Prof. Dr. Josmar Andrade - recredenciamento 

 
f) Interessado: Prof. Dr. George Bedinelli Rossi - recredenciamento 

 
g) Interessado: Prof. Dr. Norton Trevisan Roman - recredenciamento 

 
h) Interessado: Prof. Dr. Jorge Alberto Silva Machado - recredenciamento 

 
1.6- EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADES - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 
Interessado: Prof. Dr. Marcelo de Souza Lauretto,  CERT 383/2020, validade:11/05/2020 a
11/05/2022, solicita a autorização relacionada à orientação de cinco trabalhos de conclusão
de curso no Programa de Especialização em Ciência de Dados do CEPID-FAPESP CeMEAI
- Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (http://www.cemeai.icmc.usp.br/),
período de 01/07/2020 a 31/01/2021. A dedicação prevista será de 10 horas mensais entre
julho e outubro/2020 e de 5 horas mensais entre novembro/2020 e janeiro/2021, com
remuneração. 

 
1.7- CONVÊNIO NACIONAL - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO  

 
Convênio entre o Instituto Black Jaguar e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades/EACH-
USP, visando a realização da análise de custo benefício do corredor de biodiversidade do
Araguaia. Coordenado pela Profa. Dra. Andrea Lucchesi 

 
1.8- CONVÊNIO INTERNACIONAL - RENOVAÇÃO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 
Renovação do Convênio Acadêmico para mobilidade Internacional entre a  Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto/UP - Portugal e a Escola de Artes, Ciências e
Humanidades/EACH-USP - Brasil. Coordenado pela Profa. Dra. Rosely Aparecida Liguori
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Imbernon.  
 

1.9- BOLSA MONITORIA - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 
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