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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

EDITAL EACH/ ATAc 016/2022  

Resultado Final / Homologação  

Nos dias 04 e 05 de maio de 2022, nos 

termos do Edital EACH/ATAc 053/2019 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 

provimento de um cargo de Professor Titular, 

em Regime de Dedicação Integral à Docência e 

à pesquisa (RDIDP), referência MS-6, da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo, na Área Ciências 

Sociais. A Comissão Julgadora foi constituída 

pelos seguintes membros: Prof.ª Dr.ª Mônica 

Sanches Yassuda (EACH/USP); Prof. Dr. Diego 

Antonio Falceta Gonçalves (EACH/USP); Prof. 

Dr. Marcelo Cândido da Silva (FFLCH/USP); Prof. 

Dr. Allan Claudius Queiroz Barbosa (UFMG); 

Prof.ª Dr.ª Janina Onuki (FFLCH/USP).  

Para esse certame, realizado de acordo 

com a convocação para as provas, publicada no 

D.O.E. de 01 de abril de 2022, 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: 

Alexandre Panosso Netto; Gladys Beatriz 

Barreyro; Jorge Alberto Silva Machado.  

Aos 04 de maio de 2022, às 06 horas e 

49 minutos a candidata Gladys Beatriz Barreyro 

informou, via e-mail enviado à Seção de Apoio 

Acadêmico, sua desistência do certame.  

Às 09 horas e 02 minutos, na sala de Concursos 

da EACH, realizou-se, perante a Comissão 

Julgadora, a Prova Pública Oral de Erudição do 

candidato Alexandre Panosso Netto sobre o 

tema por ele proposto, a saber: “A invenção do 

turismo, de prática social a tema científico”. A 

prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo 

sido efetuada em 55 minutos. Durante a prova 

o candidato realizou uma exposição abrangente 

sobre o tema escolhido. De forma unânime, os 

membros da comissão julgadora entenderam 

que embora bem organizada, o conteúdo foi 

apresentado sem o devido aprofundamento 

esperado para uma prova de erudição.  

Às 10 horas e 15 minutos, realizou-se, 

perante a Comissão Julgadora, a Prova Pública 

Oral de Erudição do candidato Jorge Alberto 

Silva Machado sobre o tema por ela proposto, a 

saber: “Políticas públicas e cidadania: governo 

aberto”. A prova obedeceu ao tempo 

regulamentar, tendo sido efetuada em 58 

minutos. Durante a prova o candidato realizou 

sua exposição de maneira coerente. De forma 

unânime, os membros da comissão julgadora 

entenderam que o conteúdo foi abrangente, 

embora sido apresentados em a devida 

organização, e sem o devido aprofundamento 

esperado para uma prova de erudição.  

Às 13 horas e 15 minutos, na sala da 

Congregação da EACH, realizou-se, o 

Julgamento do Memorial com Prova Pública de 

Arguição do candidato Alexandre Panosso 

Netto. De forma unânime, os membros da 

comissão julgadora entenderam que embora 

respondidos os questionamentos, o candidato 

apresentou dificuldades em articular conceitos 

sobre sua atividade de pesquisa da forma 

esperada para o nível pretendido.  

Aos 05 de maio de 2022, às 8 horas e 09 

minutos, realizou- -se, o Julgamento do 

Memorial com Prova Pública de Arguição do 

candidato Jorge Alberto Silva Machado. De 

forma unânime, os membros da comissão 

julgadora entenderam que os questionamentos 

elaborados foram respondidos adequadamente 

para o nível pretendido.  

Na prova de Julgamento dos Títulos, de 

forma unânime, os membros da comissão 

julgadora entenderam que ambos os candidatos 

apresentam similaridade em relação à 

quantidade e qualidade das dimensões de sua 

atuação universitária pregressa, como atuação 

em cultura e extensão, produção científica 

indexada, formação de recursos humanos e 

atividades de gestão universitária, e captação 

de recursos. Diferença, entretanto, foi 

identificada de forma unânime correspondendo 

ao volume de produção científica e 

engajamento na gestão universitária, do 

candidato Alexandre Panosso Netto.  

Todos os candidatos participaram da 

Prova Pública Oral de Erudição, da Prova Pública 
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de Arguição 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 Jorge Alberto 

Silva Machado 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 maio de 

2022. 

 


