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EDITAL EACH/ATAc 024/2020 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO 

TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, JUNTO À ESCOLA DE 

ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os 

interessados que, de acordo com o decidido pela 

Congregação em sessão extraordinária realizada em 

23/07/2020, estarão abertas, com início às 9 horas (horário 

de Brasília) do dia 30/07/2020 e término às 16 horas (horário 

de Brasília) do dia 28/08/2020, as inscrições ao concurso 

público de títulos e provas para concessão do título de Livre 

Docente,  nas áreas de conhecimento: 1. Ciências Exatas e 

Engenharia; 2. Ciências Ambientais; 3. Ciências da 

Saúde; 4. Ciências Sociais Aplicadas; 5. Ciências 

Humanas e 6. Computação, nos termos do art. 125, 

parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 

programa que segue: 

 

a) 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. 

 

b) Área de conhecimento: Ciências Ambientais 

Especialidade: Informações Geográficas 

Disciplinas: ACH1084–Introdução ao Geoprocessamento, 

ACH1075– Processamento Digital de Imagens, ACH5536–

Modelagem Espacial e Geoprocessamento, ACH4026–

Recursos Naturais Hídricos, Minerais e Energéticos, 

ACH1056–Fundamentos de Cartografia, ACH1167–

Infraestrutura de Dados Espaciais para Gestão Ambiental, 

ACH1085–Natureza e Tipos de Solos, SUS5004–

Agricultura Sustentável 

Programa: 

1- Ciência, sistemas e áreas da informação geográfica; 

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. 

 

c)  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, cognição e demência; 

11- Envelhecimento, atividade física e doenças 

cardiovasculares. 
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d) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Sustentabilidade e organizações 

Disciplinas: RAD2310–Empreendedorismo Social e 

Finanças Sociais e SUS 5019–Sustentabilidade e 

Organizações 

Programa: 

1- Desafios do empreendedorismo social no Brasil: marcos 

regulatórios, mudanças e avanço do conceito; 

2- Sustentabilidade e organizações: novas governanças 

envolvendo recursos públicos, privados e sem fins 

lucrativos; 

3- Captação de recursos e financiamento de projetos sociais; 

4- Inovação em projetos sociais; 

5- Negócios sociais: teorias e realidades; 

6- Empreendedorismo e sustentabilidade. 

7- Gestão organizacional e sustentabilidade; 

8- Desafios da sustentabilidade em pequenas e médias 

empresas; 

9- Sustentabilidade e formas híbridas de organização: PPPs 

(Parcerias Público-Privadas), organizações sociais, 

organizações em rede; 

10- Atores envolvidos no campo de negócios 

socioambientais: aceleradoras, investidores, incubadoras, 

organizações da sociedade civil, empresas e governo; 

11- Negócios socioambientais em cenários de crise 

econômica. 

 

e) 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- Tutelas jurídico-ambientais: Administrativa, Civil, Penal 

e Processual; 

6- Políticas Públicas de Meio Ambiente: recursos hídricos; 

7- Políticas Públicas de Meio Ambiente: Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação; 

8- Políticas Públicas de Meio Ambiente: informação e 

educação ambientais; 

9- Políticas Públicas de Meio Ambiente: cidade e resíduos; 

10- Políticas Públicas de Meio Ambiente: energia e 

mudanças climáticas; 

11- Noções da política ambiental contemporânea: 

democracia ambiental, cidadania ambiental, justiça 

ambiental e ambientalismo; 

12- Ações e práticas ambientais: ações governamentais, 

participação pública, ativismo e protesto ambiental; 

13- Conflitos e governança ambiental. 

  

f) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Gestão de distribuição e vendas no varejo 

Disciplinas: TXM5025–Gestão de Varejo de Moda, 

ACH4535–Gestão de Canais de Distribuição e Logística, 

ACH 4506–Gestão de Vendas. 

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. 

  

g) 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. 

 

h) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Economia do Turismo 

Disciplinas: TUR5013–Economia do Turismo, ACH1543–

Economia do Lazer e Turismo. 

Programa: 
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1- Estruturas de mercado em economia do lazer e turismo: 

Concorrência perfeita, monopólio e oligopólio; 

2- Formação de preços em estruturas de mercado e o papel 

da regulação em mercados de lazer e turismo; 

3- Efeitos macroeconômicos de atividades em lazer e 

turismo: Implicações sobre crescimento e desenvolvimento 

econômico; 

4- Oferta, demanda e elasticidades: usos e aplicações em 

mercados vinculados a lazer e turismo; 

5- Economia do Lazer e Turismo: equilíbrio de mercado, 

Economia do Bem-Estar e eficiência na precificação de 

serviços; 

6- Falhas de mercado e atuação do governo em setores de 

atividade envolvidos com lazer e turismo; 

7- Avaliação econômica das atividades de lazer e turismo: 

Diferenças no uso de multiplicadores em modelos de 

equilíbrio geral e matriz insumo-produto; 

8- Precificação estratégica em mercados de lazer e turismo: 

aplicação do modelo das cinco forças de Porter; 

9- Econometria aplicada em lazer e turismo: estimativa de 

modelos de demanda em estudos empíricos de diferentes 

países; 

10 – Efeitos do lazer e turismo sobre emprego e renda no 

Brasil e nos principais países de destino do turismo mundial; 

11- Papel do turismo na economia internacional: Fluxos de 

turistas, relações internacionais e contas-satélite do setor; 

12- Atividades econômicas relacionadas ao lazer e ao 

turismo: Impactos socioeconômicos e efeitos ambientais. 

 

i) Área de conhecimento: Ciências Humanas 

Especialidade: Psicologia da educação 

Disciplinas: EAH5001–Preparação Pedagógica, EDF5076–

Psicologia Histórico-Cultural e Educação: reflexões sobre a 

atividade pedagógica e a constituição social do psiquismo 

humano; EDF5095–Aspectos metodológicos para o ensino 

na graduação; EDF5101–A presença do materialismo 

histórico dialético na psicologia; EDF5159–A função 

simbólica, o signo e seus significados, sua formação e 

desenvolvimento no contexto educacional e escolar; 

MPP5018–Pesquisa em educação, sociedade e políticas 

públicas; MPP5004–Tópicos aplicados em educação, 

participação e mudança social; ACH0132–Psicologia, 

educação e temas contemporâneos: uma abordagem crítica; 

ACH4043–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; 

  

j) 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; 

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- A memória dos lugares: a rua e a cidade; 

12 - O papel político do esquecimento. 

 

k) 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; 
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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. 

 

l) 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. 

 

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no 

Regimento da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

estabelecido pela resolução USP 5.905, de 18 de janeiro de 

2011, alterada pela Resolução USP 7.536, de 28 de junho de 

2018, e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020. 

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 Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, contendo dados pessoais e área de 

conhecimento (especialidade) 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 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 – certidão de quitação eleitoral ou certidão 

circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 

30 dias do início do período de inscrições. 

§ 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. 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
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§ 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 Artes, Ciências e Humanidades, em seu aspecto 

formal, publicando-se a decisão em edital. 

3. As provas constarão de: 

I – prova escrita – peso 2 (dois); 

II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a 

obra do candidato ou parte dela – peso 2 (dois); 

III – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

– peso 4 (quatro); 

IV – avaliação didática – peso 2 (dois). 

§ 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 verificado 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 EACH. 

§ 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/órgão e anexadas ao texto 

final. 

§ 7º - 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. 

§ 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: 
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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 título 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. 

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. 
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§ 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. 

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 

concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 

Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, no 

endereço acima citado ou pelo site www5.each.usp.br. 


