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 Relatório Final Circunstanciado 

  Nos dias 3, 4 e 5 de março de 2020, nos termos 

do Edital EACH/ATAc 044/2019 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 obtenção do 

título de Livre-Docente, na Área de Conhecimento: 

Computação; Especialidade: Engenharia de Software. A 

Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores 

Doutores Luciano Antonio Digiampietri (EACH/USP) na 

qualidade de presidente, Marcelo Medeiros Eler 

(EACH/USP), Renata Pontin de Mattos Fortes (ICMC 

SC/USP), Kechi Hirama (EP/USP) e Eliane Martins 

(IC/UNICAMP).  

 Para esse certame, realizado de acordo com a 

convocação para as provas publicada no D.O.E. de 

24.01.2020, nos termos do Artigo 189 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo, inscreveu-se o 

Professor Doutor Marcelo Morandini.  

 Às 9 horas e 30 minutos do dia 3 de março de 

2020, realizou-se o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM 

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candidato Prof. Dr. 

Marcelo Morandini. Em sessão pública, os membros da 

banca, na forma regimental arguiram o candidato Prof. 

Dr. Marcelo Morandini. A comissão julgadora considerou 

que o documento do memorial apresentado é pouco 

usual, adicionalmente a estrutura utilizada dificultou a 

verificação, item a item, entre o conteúdo apresentado e 

os documentos comprobatórios, disponibilizados pelo 

candidato. O candidato foi questionado a respeito das 

atividades acadêmicas, respondendo com pertinência às 

questões formuladas e esclarecendo algumas dúvidas a 

respeito do conteúdo do memorial. O candidato 

distinguiu as atividades que foram realizadas 

efetivamente por ele ou por seus parceiros de pesquisa. 

Terminada a arguição, a Comissão Julgadora procedeu 

ao julgamento. Às 12 horas e 45 minutos, os membros 

da Comissão atribuíram, individualmente, as notas 

referentes a essa prova, as quais foram guardadas em 

envelope devidamente lacrado, rubricado e guardado na 

Assistência Técnica Acadêmica 

 Às 13 horas e 45 minutos, iniciou-se a DEFESA 

DA TESE intitulada “Descrição de Estruturas, 

Ferramentas e de Guidelines de Apoio à Avaliação da 

Usabilidade de Interfaces Humano- -Computador: Foco 

em Ambientes de Gerenciamento de Dados Científicos 

de Biodiversidade e de Mudanças Climáticas”. A 

Comissão Julgadora indicou a necessidade de o texto 

sistematizado apresentar um caráter mais científico, 

destacando os problemas ou questões de pesquisa 

tratados, o estado-da-arte e principais trabalhos 

correlatos, materiais e métodos utilizados, bem como os 

resultados obtidos, comparando-os com os de trabalhos 

correlatos. O candidato respondeu adequadamente às 

questões que lhe foram formuladas sobre o trabalho 

apresentado. Terminada a defesa da tese, a Comissão 

Julgadora atribuiu, individualmente, as notas dessa 

prova, encerrando-as em envelope, posteriormente 

rubricado pelo senhor Presidente e guardado na 

Assistência Técnica Acadêmica. A Comissão Julgadora 

deu por encerrados os trabalhos desse dia. 

  No dia 4 de março de 2020, na sala de 

Concursos, às 9 horas e 20 minutos, o senhor Presidente 

da Comissão Julgadora, Prof. Dr. Luciano Antonio 

Digiampietri, após transmitir instruções referentes à 

prova e distribuir folhas devidamente rubricadas ao 

candidato, promoveu o sorteio do ponto para a PROVA 

ESCRITA, a saber: nº 7 (sete) – "Teste de software". O 

candidato passou a discorrer sobre o ponto sorteado. 

Durante sessenta minutos após o sorteio do ponto, o 

candidato pôde ter acesso a livros, periódicos e outros 

documentos bibliográficos para consulta, nos termos da 

legislação em vigor. Às 14 horas e 20 minutos, ocorreu o 

término da Prova Escrita. Em seguida o candidato tomou 

ciência da lista de pontos da Prova Didática e 

imediatamente procedeu com o sorteio do ponto, a 

saber: nº 1 (um) - "Engenharia e análise de requisitos". A 

Comissão Julgadora deu por encerradas as atividades 

desse dia. 
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Às 14 horas e 30 minutos, do dia 5 de março de 2020, na 

sala da Congregação, o candidato se apresentou para a 

PROVA DIDÁTICA intitulada “Engenharia de Requisitos 

de Software”, a qual foi iniciada às 14:50h, horário em 

que a comissão julgadora estava formada e apta para a 

realização desta prova. O senhor Presidente, Prof. Dr. 

Luciano, passou a palavra ao Prof. Dr. Marcelo 

Morandini, que durante 54 minutos discorreu sobre o 

ponto sorteado. Na exposição, o candidato demonstrou 

capacidade e experiência didática e domínio do 

conteúdo, atendendo satisfatoriamente às expectativas. 

Às 16 horas e 30 minutos, iniciou-se a leitura pública da 

prova escrita pelo candidato, cujo texto foi 

acompanhado pela Comissão Julgadora por meio de 

cópias reprográficas. O candidato discorreu 

adequadamente sobre o tema, abordando aspectos 

relevantes sobre o assunto. Após a leitura, a Comissão 

Julgadora reuniu-se para atribuir notas individuais 

referentes a essa prova. As notas foram guardadas em 

envelope posteriormente rubricado pelo senhor 

Presidente e guardado na Assistência Técnica 

Acadêmica. 

 Às 17 horas e 15 minutos, a Comissão Julgadora 

recebeu da Assistência Técnica Acadêmica todos os 

envelopes devidamente lacrados e rubricados. O senhor 

Presidente, Prof. Dr. Luciano Antonio Digiampietri, 

reabriu a sessão pública e solicitou aos examinadores a 

leitura das notas atribuídas ao candidato, que foram, 

simultaneamente, projetadas e registradas em quadro. 

Diante do público presente no local, o senhor Presidente 

proclamou o resultado do concurso. Verificadas as notas 

atribuídas, a Comissão Julgadora habilitou e indicou, por 

unanimidade, o Professor Doutor Marcelo Morandini 

para a obtenção do título de Livre-Docente e submete o 

resultado à Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo. 

 Homologado em 11 de março de 2020 pela 

Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo 


