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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

EDITAL EACH/ATAc 23/2022 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO 

TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, JUNTO À ESCOLA DE ARTES, CIÊNICAS E HUMANIDADES DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

O Diretor 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 ordinária realizada em 

29/06/2022, estarão abertas, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 01/07/2022 e término às 16 

horas (horário de Brasília) do dia 01/08/2022, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para 

concessão do título de Livre Docente nas áreas de conhecimento: 1. Ciências Ambientais; 2. Ciências 

Exatas e Engenharia; 3. Ciências Humanas e Artes; 4. Ciências da Saúde; 5. Ciências Sociais 

Aplicadas, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa 

que segue: 

 

A - Área de conhecimento: Ciências da Saúde 

Especialidade: Envelhecimento e Exercício Físico 

Disciplinas: ACH3116 - Fisiologia do Exercício e Envelhecimento; ACH3027 - Princípios de 

Fisioterapia Aplicados à Gerontologia; GER5012 - Exercício Físico, Envelhecimento e Prevenção de 

Doenças Crônicas. 

Programa: 

1. Ajustes e adaptações cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas e neuro-humorais induzidas pelo 

exercício físico no idoso; 

2. Aterosclerose e insuficiência cardíaca no idoso: fisiopatologia, ajustes e adaptações ao exercício físico; 

3. Avaliação física e prescrição de exercício físico para o idoso; 

4. Diabetes no idoso: fisiopatologia, respostas agudas e crônicas ao exercício físico; 

5. Hipertensão no idoso: fisiopatologia e mecanismos de controle agudo imediato tardio e crônico ao 

exercício físico; 

6. Obesidade/síndrome metabólica no idoso: fisiopatologia, respostas agudas e crônicas ao exercício físico; 

7. Osteoporose e osteopenia: fisiopatologia, respostas ao exercício físico; 

8. Quedas: conceito, causas multifatoriais, consequências e exercício físico; 

9. Sarcopenia e Fragilidade: conceito, causas, consequências, avaliação e exercício físico; 

10. Saúde mental e envelhecimento: efeitos do exercício físico na função cognitiva, ansiedade e depressão. 

 

B - Área de conhecimento: Ciências da Saúde 

Especialidade: Gerontologia 
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Disciplinas: ACH3016 - Processos Patológicos no Envelhecimento I; ACH3017 - Processos 

Patológicos no Envelhecimento II; ACH0111 - Ciências da Natureza - Ciências da Vida; GER5011 – 

Biogerontologia; BBM5010 - Genética do Câncer; BBM5006 - Bases moleculares das doenças não 

transmissíveis. 

Programa: 

1. Genética Mendeliana; 

2. Doenças neurodegenerativas no envelhecimento; 

3. Mecanismos biológicos da deficiência auditiva e da catarata; 

4. Doenças inflamatórias e o idoso; 

5. Diabetes mellitus: complicações agudas e crônicas e terapias; 

6. Doenças cardiovasculares: prevenção e terapias; 

7. Câncer: prevenção e terapias; 

8. Infecções bacterianas e agentes antibacterianos; 

9. Infecções por fungos e agentes antifúngicos; 

10. Infecções virais e agentes antivirais; 

11. Fisiopatologia do choque séptico; 

12. Biologia da célula tumoral: mecanismos celulares, oncogenes e genes supressores de tumor; 

13. A evolução dos conceitos e paradigmas nas ciências da vida; 

14. Teorias biológicas do envelhecimento: panorama atual. 

 

C - Área de conhecimento: Ciências da Saúde 

Especialidade: Obstetrícia 

Disciplinas: ACH5019 - Estágio Curricular Integrado III; ACH5049 - Estágio Curricular Integrado IV; 

ACH5047 - Práticas Integrativas e Complementares na Saúde; ACH5084 - Cuidado integral ao longo 

do ciclo da vida à luz das Práticas Integrativas; ACH5067 - Assistência Perioperatória; ACH5016 - 

Assistência à Mulher em Risco Obstétrico. 

Programa: 

1.  As práticas integrativas e complementares como parte integrante dos instrumentos básicos do cuidado 

em saúde, e em particular sua utilização na saúde da mulher; 

2.  Diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares- PNPIC; 

3.  O cuidado obstétrico e perinatal baseado em evidências científicas; 

4. Intervenções não farmacológicas com vistas ao conforto e bem-estar da gestante, parturiente e puérpera; 

5. Assistência na gestação no contexto individual e coletivo (a mulher, a família e a comunidade); 

6. Direitos sexuais e reprodutivos na assistência à saúde da mulher e à saúde materna e perinatal; 

7. O cuidado da mulher e do concepto durante a evolução fisiológica da gestação e nos períodos clínicos 

do parto; 
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8. Necessidades físicas, emocionais e socioculturais da mulher durante o trabalho de parto, parto, pós-

parto (imediato, mediato, tardio e remoto); 

9. O raciocínio e o julgamento clínicos na tomada de decisões diante da identificação de intercorrências no 

processo de parturição; 

10. O uso de tecnologias apropriadas para o nascimento e parto; 

11. A relação interpessoal na administração do cuidado à saúde da mulher e à saúde materna e perinatal; 

12. Assistência à mulher em risco obstétrico. 

 

D - Área de conhecimento: Ciências Ambientais 

Especialidade: Direito Ambiental 

Disciplinas: ACH1106 - Direito Ambiental; SUS5001 - 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 Ambiental: 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, governança, participação pública, ativismo, 

conflitos e protesto ambiental. 

 

E - Área de conhecimento: Ciências Ambientais 

Especialidade: Ciências Sociais da Conservação da Biodiversidade 

Disciplinas: ACH1006 Conservação Biológica; PCA5042 Ciência Social da Conservação: 

fundamentos teóricos e práticos. 

Programa: 

1. Conservação biológica: conceituação teórica; 

2. Ciência Social da conservação: histórico e principais linhas de pesquisa; 

3. Fundamentos do comportamento humano relevante à conservação; 

4. Aspectos psicológicos da relação pessoas-natureza; 

5. Pesquisa ecológica, gestão da biodiversidade e dimensões éticas; 
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6. Políticas de incentivo e planejamento aplicados à conservação; 

7. Métodos aplicados aos estudos de conservação e restauração ambiental; 

8. Estado da arte dos conhecimentos sobre objetivos biológicos e econômicos de conservação de habitats; 

9. Comunidades biológicas, fragmentação florestal e vulnerabilidade de espécies; 

10. Interações entre mudanças ambientais e de usos do solo, e impactos na biodiversidade; 

11. Perdas de biodiversidade, estratégias e prioridades de conservação; 

12. Provisão de serviços ecossistêmicos e conservação da biodiversidade. 

 

F - Área de conhecimento: Ciências Ambientais 

Especialidade: Informações Geográficas 

Disciplinas: ACH1056 - Fundamentos de Cartografia; ACH1085 - Naturezas e tipos de solos; SUS5004 

- Agricultura Sustentável. 

Programa: 

1. Evolução histórica da cartografia e ciência da informação geográfica; 

2. Cartografia e história dos mapas: definições e conceitos básicos de Cartografia e Geodésia; 

3. Sensoriamento remoto e processamento digital de imagens aplicado ao estudo dos recursos 

agronômicos e florestais; 

4. A questão da escala e resolução no contexto do planejamento territorial; 

5. O compartilhamento de dados geográficos face ao mundo globalizado; 

6. Educação e formação no contexto das infraestruturas de dados espaciais; 

7. Introdução à ciência do solo, conceitos gerais de solo nas várias áreas de conhecimento, pedologia, 

edafologia e produtividade dos solos; 

8. Uso dos solos (erosão, degradação, desertificação e poluição); 

9. Métodos e técnicas para manejo e conservação do solo; 

10. O desenvolvimento da agricultura e os modelos de práticas agrícolas; 

11. Principais problemas relativos à produção de alimentos; 

12. Propostas de alternativas à agricultura convencional e avaliações de sustentabilidade no ambiente 

agrícola. 

 

G - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 

Especialidade: Política Brasileira 

Disciplinas: ACH3593 - Teorias da Democracia e Instituições Políticas Brasileiras; ACH3524 

Formação Econômica e Social do Brasil II. 

Programa: 

1. Democracia, capitalismo e desigualdade; 

2. O debate da ciência política sobre a relação entre os poderes do Estado no Brasil; 

3. Democracia e federalismo no Brasil; 
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4. Formação do Estado, desenvolvimento e “cidadania regulada” no Brasil; 

5. Democracia e a dimensão participativa: elementos teóricos e históricos do caso brasileiro; 

6. Interesses organizados, capitalismo e processos decisórios nas democracias representativas 

contemporâneas; 

7. Modelos de democracia em perspectiva comparada; 

8. Dilemas da redemocratização brasileira em contexto de crise; 

9. O debate sobre o sistema eleitoral brasileiro e a reforma política; 

10. Democracia e golpe em contexto brasileiro; 

11. Crise das democracias representativas contemporâneas no século XXI. 

 

H - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 

Especialidade: Psicologia da Educação 

Disciplinas: ACH4206 - Ensino de Ciências na Perspectiva da Inclusão; ACH4043 - Psicologia da 

Educação; ACH0132 - Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma Abordagem Crítica; 

EAH5001 - Preparação Pedagógica. 

Programa: 

1-Princípios, conceitos e concepções do campo da Educação Especial; 

2- Psicologia do desenvolvimento e educação; 

3- Contribuições da epistemologia genética para a educação; 

4- A psicologia histórico-cultural e a educação; 

5- Psicologia da educação: questões e objetos de estudo; 

6- O fracasso escolar como produção sócio-histórica; 

7- Problemas de aprendizagem no contexto escolar; 

8- A inclusão dos alunos com necessidades especiais; 

9- Educação inclusiva e ensino de ciências; 

10- O social, a cultura e as emoções no desenvolvimento humano; 

11- A educação científica na perspectiva histórico-cultural. 

 

I - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 

Especialidade: Ensino de Geografia 

Disciplinas: ACH 0122 - Psicologia, educação e temas contemporâneos; ACH4126 - Orientação de 

Estágios Obrigatórios 1; ACH4127 - Orientação de Estágios Obrigatórios 2; ACH4088 - As imagens 

Geográficas na Formação do Professor de Ciências; ESC5725 - O status da realidade das 

imagens/linguagens sob o olhar contemporâneo; ESC5715 - Montagem, desmontagem e 

remontagem em Georges Didi-Huberman: Quando as imagens tomam posição (O olho da história 

I). 

Programa: 
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1. Pedagogia das imagens na sociedade contemporânea; 

2. As imagens no ensino de Ciências e de Geografia; 

3. Linguagens imagéticas e modos de viver na contemporaneidade; 

4. Potencialidades e limites da linguagem cartográfica; 

5. O problema da leitura das imagens; 

6. Aproximações entre os Estudos Culturais e a Educação; 

7. A escola como instituição educativa e produtora de culturas; 

8. A sociedade educativa e as pedagogias contemporâneas; 

9. A instituição escolar e processos de desescolarização na contemporaneidade; 

10. Potencialidades da linguagem audiovisual na formação de professores de ciências; 

11. Usos de imagens na prática docente. 

 

J - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 

Especialidade: Agroecologia 

Disciplinas: ACH1086 - Relações cidade campo; MPP5050 - Pesquisa em Dimensão Socioambiental, 

Patrimônio e Políticas Territoriais. 

Programa: 

1. Espaço rural e espaço urbano; da dicotômica ao continuum: difusão e integração dos elementos 

constitutivos; 

2. Enfoques analíticos sobre novas ruralidades; 

3. Espacialização, territorialização e movimentos socioterritoriais no campo; 

4. Elementos teórico-metodológicos e políticos da dinâmica socioambiental; 

5. Dimensões territoriais e escalares dos movimentos socioambientais; 

6. Sistemas alimentares: da segurança alimentar à soberania alimentar; 

7. Condições para a transição agroecológica; 

8. Sustentabilidade dos sistemas alimentares: agroecologia, intensificação verde e agricultura 

climaticamente inteligente; 

9. Agriculturas alternativas com fundamento agroecológico; 

10. A mundialização dos sistemas alimentares; 

11. Agroecologia política: conflitos sociais e ambientais e resistências. 

 

K - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 

Especialidade: Arte e Atividade Física 

Disciplinas: ACH0606 - Atividade Física e a Preparação Corporal do Artista; CMU0460 - Práticas, 

Percepções e Poéticas Corporais e a Performance Vocal; MPP5045 - As pesquisas e as 

Investigações baseadas nas Artes: experiência e interpretação; CAC5411 - Introdução às Pesquisas 

Qualitativas nas Artes Cênicas. 
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Programa: 

1. A preparação corporal e a saúde de artistas: aspectos físico-funcionais, bem-estar e desempenho; 

2. Práticas somáticas como estratégia de preparação corporal de artistas: relações com a percepção e a 

consciência organizadas em primeira pessoa; 

3. Corpo-instrumento e corpo-lugar na cena: interpretação, representação, criação cênica e performance; 

4. Gesto, movimento, ação corporal e ação física; 

5. O corpo de quem canta: corpo instrumental e corpo experiencial; 

6. Interações e relações entre pessoas nas cenas e nas performances; 

7. As pesquisas qualitativas na atualidade: novas tendências e epistemologias emergentes; 

8. Pesquisa auto-etnográfica e pesquisa narrativa; 

9. A pesquisa baseada nas artes: origem, formas, campos; 

10. A pesquisa artística, pesquisa performativa e a arte como pesquisa; 

11. Os processos artísticos como mediadores das investigações nos campos de experiências; 

12. Performance em pesquisa qualitativa crítica. 

 

L - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Moda 

Disciplinas: ACH2534 - Sociologia da Moda; ACH2547 - Projeto de Coleção; ACH2554 - Processo 

Criativo e Metodologia de Projeto de Têxtil e Moda; ACH2576 - Design de Acessórios de Têxtil e 

Moda; ACH2635 - Moda e Linguagem; ACH2667 - Projeto de Produto Integrado de Têxtil e Moda; 

ACH2687 - Arte e Semiótica; TXM5023 - Moda e Cultura. 

Programa: 

1. Perspectiva histórica da moda; 

2. Moda, alta costura e indústria de massa; 

3. Moda, sociedade e modernidade; 

4. Moda, práticas culturais e cultura digital; 

5. Moda e Teoria Ator-Rede; 

6. Pesquisa e compra de materiais têxteis para desenvolvimento de coleção; 

7. Desenvolvimento de maquetes têxteis; 

8. Metodologias de projeto de têxtil de moda; 

9. Desenho e imagem como linguagem: representações do corpo humano e do vestuário; 

10. Teorias semióticas e moda; 

11. Desenvolvimento de produtos e construção de protótipo em têxtil e moda. 

 

M - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Gestão Pública 
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Disciplinas: ACH3595 - Gestão de Recursos Humanos; ACH3541 - Introdução à Administração; 

ACH3506 - Planejamento e Orçamento em Políticas Públicas; GPP5801 - Gestão e Políticas Públicas: 

Conceitos e Modelos Analíticos; GPP5806 - Gestão de Organizações Públicas. 

Programa: 

1. Planejamento governamental em gestão municipal; 

2. Gestão de recursos humanos no setor público: paradigmas e ferramentas; 

3. Gestão estratégica: planejamento, controle e avaliação de desempenho nas organizações públicas; 

4. Profissionalização e carreira no setor público; 

5. Gestão governamental e gerência de organizações públicas; 

6. Formação e capacitação para administração pública: escolas de governo no Brasil; 

7. Sistema de ingresso no serviço público: modelos e desafios; 

8. Conformações da administração pública como área de conhecimento; 

9. Serviços públicos no Brasil: papel da gestão pública profissional na modernização do Estado; 

10. Modelos de gestão pública e reformas administrativas no Brasil no século XX; 

11. Século XXI - Inovações e tendências na gestão pública no Brasil; 

12. Dimensões intraorganizacionais na gestão de organizações públicas; 

 

N - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Gestão Pública 

Disciplinas: ACH3748 - Gestão Social; GPP5801 - Gestão e Políticas Públicas: Conceitos e Modelos 

Analíticos. 

Programa: 

1. Conceitos e princípios de gestão pública social; 

2. Conceitos e princípios de governança pública; 

3. Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e administração pública; 

4. Controle social e participação na gestão pública; 

5. Empreendedorismo social; 

6. Entidades de mercado no contexto da gestão pública social; 

7. Evolução dos modelos de gestão pública no Brasil desde a redemocratização; 

8. Modelos tradicionais de gestão pública; 

9. O modelo de gestão pública New Public Management; 

10. Novas formas organizacionais: dimensões organizacionais de movimentos sociais; 

11. Responsabilidade social corporativa; 

12. Sociedade civil organizada no Brasil. 

 

O - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Gerontologia Ambiental 
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Disciplinas: ACH3107 - Habitação e Cidade para o Envelhecimento; GER5006 - Habitação e Cidade 

para o Envelhecimento Digno. 

Programa: 

1. Modos de morar e arranjos familiares no envelhecimento; 

2. A gestão do envelhecimento a partir das políticas públicas locais; 

3. Macro gestão em gerontologia sob o enfoque de políticas públicas; 

4. Direito à moradia e à habitação digna no envelhecimento; 

5. Território formal e território de vida no envelhecimento; 

6. Espaço público e ambiência: componentes da gestão do ambiente em favor do envelhecimento; 

7. Papel da arquitetura e urbanismo no processo de envelhecimento populacional; 

8. Atuação dos gestores em gerontologia: elementos para análise do espaço público e privado; 

9. Necessidades básicas do idoso em diferentes espaços físicos; 

10.  Habitabilidade no ciclo de vida humano; 

11. Elementos da ambiência em instituições de longa permanência para idosos. 

 

P - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Patrimônio Histórico 

Disciplinas: ACH1535 - Recursos Culturais e Patrimônio Histórico no Lazer e Turismo; ESC5723 - 

Políticas de Regeneração Urbana e Preservação Patrimonial. 

Programa: 

1. Estado, sociedade e políticas públicas de patrimônio histórico em um mundo em transformação; 

2. Economia política dos programas de regeneração urbana; 

3. Cultura, patrimônio, lazer e turismo: preservação e promoção ou mercantilização; 

4. Papel das parcerias público-privadas e de novos modelos de governança pública em turismo; 

5. Globalização e fluxos de informação e de produção, distribuição e consumo de turismo; 

6. Turismo urbano e turismo cultural; 

7. Cultura, patrimônio e identidade nacional; 

8. Cultura como base de criação de precintos urbano-turísticos; 

9. Políticas culturais e regeneração do patrimônio histórico; 

10. Turismo cultural: origens, trajetórias e impacto socioeconômico; 

11. Criação, gestão e promoção de bens e experiências turístico-culturais; 

12. Demanda de lazer e turismo cultural: segmentos e nichos de mercado. 

 

Q - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

Especialidade: Turismo 

Disciplinas: ACH1616 - Mobilidades e planejamento urbano em lazer e turismo; TUR5015 - 

Mobilidades e Turismo. 
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Programa: 

1. Mobilidade de políticas urbanas: origem, circulação e aplicação de modelos; 

2. Mobilidades turísticas: conceitos, expressões e desafios; 

3. Mobilidades: aspectos teóricos e o Paradigma das Novas Mobilidades; 

4. Grandes projetos urbanos e suas relações com lazer e turismo; 

5. Tecnologias da informação aplicada ao estudo das mobilidades turísticas; 

6. Estilos de vida móveis e a cultura da hipermobilidade na contemporaneidade; 

7. Lazer e turismo nas políticas de planejamento urbano; 

8. Turismo urbano: desafios e oportunidades para grandes cidades; 

9. Temas e políticas de mobilidade urbana: análise histórica e desafios atuais; 

10. Práticas de mobilidade na contemporaneidade e suas relações com o turismo e o lazer; 

11. Mobilidades turísticas e hospitalidade urbana; 

12. Dinâmica espacial dos fluxos turísticos no âmbito das destinações turísticas. 

 

R - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 

Especialidade: Tecnologia Têxtil 

Disciplinas: ACH2605 Processos de Lavanderias; ACH2513 Tecelagem I; ACH2515 Tecelagem II; 

ACH2521 Fibras; TXM5000 Metodologia Científica. 

Programa: 

1. Processo de tecelagem; 

2. Processo de lavanderia; 

3. Controle de qualidade na tecelagem; 

4. Aspectos históricos e técnicos dos tecidos e suas aplicações; 

5. Beneficiamento têxtil: inovações e tecnologias; 

6. Fibras têxteis: inovações e tecnologias; 

7. Padronagem de tecidos planos; 

8. Pesquisa interdisciplinar em tecnologia têxtil; 

9. Desenvolvimento de coleção de tecidos planos; 

10. Questões ambientais na indústria têxtil. 

 

S - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 

Especialidade: Sistemas Complexos 

Disciplinas: ACH2011 - Cálculo 1; ACH2013 - Matemática Discreta I; SCX5004 - Simulação de 

Sistemas Complexos I. 

Programa: 

1. Argumentos, falácias lógicas e estratégias de demonstração; 

2. Relações de ordem parcial, DAGs e ordem topológica; 
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3. O princípio da inclusão-exclusão e aplicações; 

4. Formas disjuntivas mínimas e mapas de Karnaugh; 

5. O teorema chinês do resto; 

6. Máximos e mínimos de funções de uma variável e de múltiplas variáveis; 

7. Polinômios de Taylor e taxas de variação de funções de uma variável; 

8. Problemas de otimização envolvendo funções de uma variável e de múltiplas variáveis; 

9. Variáveis aleatórias: principais distribuições e transformações de variáveis; 

10. Leis dos grandes números e o teorema central do limite; 

11. Geração de variáveis aleatórias: a transformação inversa e métodos de aceitação-rejeição; 

12. Integração de Monte Carlo: técnicas de redução de variância e amostragem por importância; 

13. Algoritmo de Metropolis-Hastings. 

 

T - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 

Especialidade: Ciência de Dados 

Disciplinas: ACH2053 - Introdução à Estatística; EAH5002 - Planejamento de Experimentos e Análise 

Estatística de Dados. 

Programa: 

1. Noções de probabilidade; 

2. Variáveis aleatórias discretas e contínuas; 

3. Estimação pontual e por intervalos; 

4. Testes de hipótese; 

5. Análise de regressão linear; 

6. Análise de regressão logística; 

7. Planejamento completamente aleatório; 

8. Planejamento fatorial de experimentos; 

9. Modelagem de sistemas complexos; 

10. Bioestatística. 

 

U - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 

Especialidade: Computação Sonora e Musical 

Disciplinas: ACH2167 - Computação Sônica; ACH2207 - Computação Sonora e Musical; CMU6043 - 

Música e Som Imersivos - Repertório, Projeto e Tecnologias; CMU5380 - Processamento de Sinais 

Musicais: Técnicas e Percepção; SIN5019 - Laboratório de Inovação em Sistemas de Informação. 

Programa: 

1. Produção musical utilizando mecanismos computacionais; 

2. Técnicas, métodos e processos para áudio 2D/3D/360 graus; 

3. Técnicas clássicas de análise e síntese sonora; 



quinta-feira, 30 de junho de 2022                           Diário Oficial Poder Executivo - Seção I                              São Paulo, 132 (127) – 255 

4. Fundamentos e percepção de aspectos lineares, não-lineares e artefatos de processamento de sinais 

musicais; 

5. Linguagens e protocolos sonoros, formatos de áudio e música e conversão analógica-digital; 

6. Teoria de filtros, equalização e filtragens típicas em áudio e música; 

7. Dispositivos e recursos para captação, processamento e reprodução sonora espacial; 

8. Codificação sonora: tecnologia e perspectivas para organização da informação musical; 

9. Processamento e modelagem do espaço de audição utilizando plataformas eletrônicas; 

10. Multimídia interativa: produção e consumo de mídias digitais, software e hardware; 

11. Conceitos, definições e percepção da arte sonora e musical no espaço. 

 

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, notadamente o da impessoalidade, bem como pelo 

disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades. 

 

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 ao Diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais e 

área de conhecimento (especialidade) do Departamento 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; 

IX – comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 

de reforço. 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
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§ 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 - Para fins do inciso IX, ressalvado o disposto no § 9º, serão aceitos como comprovante: 

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a pessoa foi vacinada; 

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, disponível no aplicativo ou na versão web do 

Conecte SUS Cidadão (https://conectesus.saude.gov.br/home); 

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 disponível no aplicativo Poupatempo Digital; 

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder Público, desde que seja possível 

verificar sua autenticidade. 

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispensado de receber vacinas contra a Covid-19 

por razões médicas, deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, a qual será 

analisada pelas instâncias competentes da Universidade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a 

documentação não se prestar à dispensa pretendida. 

§ 10 - 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. 

§ 11 - 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. 

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo candidato, ainda que em 

grau de recurso. 

 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
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2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, em seu 

aspecto formal, publicando-se a decisão em edital. 

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo máximo de cento e vinte dias, a contar da 

data da publicação no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo com o artigo 

166, parágrafo único, do Regimento Geral da USP. 

 

3. As provas constarão de: 

I – prova escrita – peso 2; 

II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela – peso 

2; 

III – julgamento do memorial com prova pública de arguição – peso 4; 

IV – avaliação didática – peso 2. 

§ 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 - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, é obrigatória a comprovação de vacinação 

contra a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em todas as atividades 

desenvolvidas nos campi da Universidade, ficando eliminados os candidatos que não atenderem a 

essa exigência. 

 

4. 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. 

§ 1º - 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. 

§ 2º - 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. 

§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da prova. 

§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e outros 

documentos bibliográficos. 

§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no decorrer da 

prova, devendo ser feitas em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final. 

§ 6º - 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. 

§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da Comissão Julgadora. 



quinta-feira, 30 de junho de 2022                           Diário Oficial Poder Executivo - Seção I                              São Paulo, 132 (127) – 255 

 

5. 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. 

 

6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas as seguintes normas: 

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. 

 

7. 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. 

§ 1º – 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. 

§ 2º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os títulos obtidos, os trabalhos e demais 

atividades realizadas após a obtenção do título de doutor. 

 

8. 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 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; 
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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. 

§ 2º - 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. 

 

9. As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal. 

 

10. 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. 

 

11. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará relatório circunstanciado sobre o desempenho 

dos candidatos, justificando as notas. 

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julgadora relatórios individuais de seus 

membros. 

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado pela Congregação/órgão, para fins de 

homologação, após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias. 

 

12. 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. 

 

13. Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à disposição dos 

interessados no Serviço de Apoio Acadêmico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo, pelos telefones (11) 3091-8193, (11) 3091-1003, pelo correio eletrônico apoio-each@usp.br 

ou pelo site www5.each.usp.br/concursos-docentes. 
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4. Intervenções não farmacológicas com vistas ao conforto 
e bem-estar da gestante, parturiente e puérpera;

5. Assistência na gestação no contexto individual e coletivo 
(a mulher, a família e a comunidade);

6. Direitos sexuais e reprodutivos na assistência à saúde da 
mulher e à saúde materna e perinatal;

7. O cuidado da mulher e do concepto durante a evolução 
fisiológica da gestação e nos períodos clínicos do parto;

8. Necessidades físicas, emocionais e socioculturais da 
mulher durante o trabalho de parto, parto, pós-parto (imediato, 
mediato, tardio e remoto);

9. O raciocínio e o julgamento clínicos na tomada de 
decisões diante da identificação de intercorrências no processo 
de parturição;

10. O uso de tecnologias apropriadas para o nascimento 
e parto;

11. A relação interpessoal na administração do cuidado à 
saúde da mulher e à saúde materna e perinatal;

12. Assistência à mulher em risco obstétrico.
D - Área de conhecimento: Ciências Ambientais
Especialidade: Direito Ambiental
Disciplinas: ACH1106 - Direito Ambiental; SUS5001 - 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 Ambiental: origem, fontes, doutrina 

e jurisprudência;
4. Legislação Ambiental: tutela de Direito Ambiental Inter-

nacional;
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 edu-

cação ambientais;
9. Políticas públicas de meio ambiente: cidade e resíduos;
10. Políticas públicas de meio ambiente: energia e mudan-

ças climáticas;
11. Noções da política ambiental contemporânea: demo-

cracia ambiental, cidadania ambiental, justiça ambiental e 
ambientalismo;

12. Ações e práticas ambientais: ações governamentais, 
governança, participação pública, ativismo, conflitos e protesto 
ambiental.

E - Área de conhecimento: Ciências Ambientais
Especialidade: Ciências Sociais da Conservação da Biodi-

versidade
Disciplinas: ACH1006 Conservação Biológica; PCA5042 

Ciência Social da Conservação: fundamentos teóricos e práticos.
Programa:
1. Conservação biológica: conceituação teórica;
2. Ciência Social da conservação: histórico e principais 

linhas de pesquisa;
3. Fundamentos do comportamento humano relevante à 

conservação;
4. Aspectos psicológicos da relação pessoas-natureza;
5. Pesquisa ecológica, gestão da biodiversidade e dimen-

sões éticas;
6. Políticas de incentivo e planejamento aplicados à con-

servação;
7. Métodos aplicados aos estudos de conservação e restau-

ração ambiental;
8. Estado da arte dos conhecimentos sobre objetivos bioló-

gicos e econômicos de conservação de habitats;
9. Comunidades biológicas, fragmentação florestal e vulne-

rabilidade de espécies;
10. Interações entre mudanças ambientais e de usos do 

solo, e impactos na biodiversidade;
11. Perdas de biodiversidade, estratégias e prioridades de 

conservação;
12. Provisão de serviços ecossistêmicos e conservação da 

biodiversidade.
F - Área de conhecimento: Ciências Ambientais
Especialidade: Informações Geográficas
Disciplinas: ACH1056 - Fundamentos de Cartografia; 

ACH1085 - Naturezas e tipos de solos; SUS5004 - Agricultura 
Sustentável.

Programa:
1. Evolução histórica da cartografia e ciência da informação 

geográfica;
2. Cartografia e história dos mapas: definições e conceitos 

básicos de Cartografia e Geodésia;
3. Sensoriamento remoto e processamento digital de ima-

gens aplicado ao estudo dos recursos agronômicos e florestais;
4. A questão da escala e resolução no contexto do plane-

jamento territorial;
5. O compartilhamento de dados geográficos face ao 

mundo globalizado;
6. Educação e formação no contexto das infraestruturas de 

dados espaciais;
7. Introdução à ciência do solo, conceitos gerais de solo nas 

várias áreas de conhecimento, pedologia, edafologia e produti-
vidade dos solos;

8. Uso dos solos (erosão, degradação, desertificação e 
poluição);

9. Métodos e técnicas para manejo e conservação do solo;
10. O desenvolvimento da agricultura e os modelos de 

práticas agrícolas;
11. Principais problemas relativos à produção de alimentos;
12. Propostas de alternativas à agricultura convencional e 

avaliações de sustentabilidade no ambiente agrícola.
G - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes
Especialidade: Política Brasileira
Disciplinas: ACH3593 - Teorias da Democracia e Instituições 

Políticas Brasileiras; ACH3524 Formação Econômica e Social 
do Brasil II.

Programa:
1. Democracia, capitalismo e desigualdade;
2. O debate da ciência política sobre a relação entre os 

poderes do Estado no Brasil;
3. Democracia e federalismo no Brasil;
4. Formação do Estado, desenvolvimento e “cidadania 

regulada” no Brasil;
5. Democracia e a dimensão participativa: elementos teóri-

cos e históricos do caso brasileiro;
6. Interesses organizados, capitalismo e processos decisó-

rios nas democracias representativas contemporâneas;
7. Modelos de democracia em perspectiva comparada;
8. Dilemas da redemocratização brasileira em contexto 

de crise;
9. O debate sobre o sistema eleitoral brasileiro e a reforma 

política;
10. Democracia e golpe em contexto brasileiro;
11. Crise das democracias representativas contemporâneas 

no século XXI.
H - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes
Especialidade: Psicologia da Educação
Disciplinas: ACH4206 - Ensino de Ciências na Perspectiva 

da Inclusão; ACH4043 - Psicologia da Educação; ACH0132 - Psi-
cologia, Educação e Temas Contemporâneos - Uma Abordagem 
Crítica; EAH5001 - Preparação Pedagógica.

Programa:
1-Princípios, conceitos e concepções do campo da Educação 

Especial;
2- Psicologia do desenvolvimento e educação;

dedication service). Interested applicants should hold a Ph.D. 
title. Applications will be accepted from July 6th, 2022, at 8 a.m., 
to October 3rd, 2022, at 5 p.m. (GMT -3).

The position requires commitment to teaching and ability 
to conduct independent research in the study area: "Stable 
isotopes of light elements (C, N) in agronomic and environmen-
tal research". The public tender process will comprehend the 
following program:

1. Isotope Ratio Mass Spectrometry for light elements 
(IRMS): fundamentals, instrumentation, measurement methods 
and analytical technique use in agronomic and environmental 
applications;

2. Isotopic dilution in studies with stable isotopes of light 
elements: C, N. Tracer technique exploring natural variations and 
with marked compounds in heavy isotopes of light elements in 
agronomic and environmental studies;

3. Methods of isotopic separation of light elements (C, N) 
and synthesis of marked compounds of interest in agronomic 
and environmental research;

4. 13C:12C isotopic ratio in carbon cycle studies. Atmosphe-
ric CO2 isotopic composition in C3, C4 and CAM photosynthetic 
cycle plants; 13C soil isotopic composition variability; environ-
mental factors that drive these reservoirs isotopic composition;

5. 15N:14N isotopic ratio in nitrogen cycle studies. Plants 
and soil Isotopic composition, and environmental factors that 
drive these reservoirs isotopic composition;

6. Use of 15N:14N ratio in agricultural and environmental 
studies. Isotopic dilution methods for symbiotic fixation evalu-
ation (delta 15N per thousand); N root absorption and trans-
location using marked fertilizers; use of N-fertilizers and other 
nitrogen compounds by plants; evaluation by isotopic dilution 
using the tracer technique; evaluation of N losses (volatilization, 
denitrification and leaching) from nitrogen fertilizers using 
isotopic methodology;

7. Use of the 18O:16O and H:D ratios in the hydrological 
cycle considering water dynamics in the soil-plant-atmosphere 
system.

The public tender will be disciplined by Brazilian constitu-
tional principles, notably that of impersonality, as well as by the 
provisions of the Statute and General Regulations of the Univer-
sity of São Paulo and the Internal Regulations of the CENA/USP. 
The exams can be performed in Portuguese or English.

The official announcement in Portuguese is available at 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao where registration applica-
tions must be made during the period stated above.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ATAc 23/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
JUNTO À ESCOLA DE ARTES, CIÊNICAS E HUMANIDADES DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor 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 
ordinária realizada em 29/06/2022, estarão abertas, com início 
às 8 horas (horário de Brasília) do dia 01/07/2022 e término às 
16 horas (horário de Brasília) do dia 01/08/2022, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para concessão do título de 
Livre Docente nas áreas de conhecimento: 1. Ciências Ambien-
tais; 2. Ciências Exatas e Engenharia; 3. Ciências Humanas e 
Artes; 4. Ciências da Saúde; 5. Ciências Sociais Aplicadas, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

A - Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Especialidade: Envelhecimento e Exercício Físico
Disciplinas: ACH3116 - Fisiologia do Exercício e Envelheci-

mento; ACH3027 - Princípios de Fisioterapia Aplicados à Geron-
tologia; GER5012 - Exercício Físico, Envelhecimento e Prevenção 
de Doenças Crônicas.

Programa:
1. Ajustes e adaptações cardiorrespiratórias, musculoesque-

léticas e neuro-humorais induzidas pelo exercício físico no idoso;
2. Aterosclerose e insuficiência cardíaca no idoso: fisiopato-

logia, ajustes e adaptações ao exercício físico;
3. Avaliação física e prescrição de exercício físico para o 

idoso;
4. Diabetes no idoso: fisiopatologia, respostas agudas e 

crônicas ao exercício físico;
5. Hipertensão no idoso: fisiopatologia e mecanismos de 

controle agudo imediato tardio e crônico ao exercício físico;
6. Obesidade/síndrome metabólica no idoso: fisiopatologia, 

respostas agudas e crônicas ao exercício físico;
7. Osteoporose e osteopenia: fisiopatologia, respostas ao 

exercício físico;
8. Quedas: conceito, causas multifatoriais, consequências 

e exercício físico;
9. Sarcopenia e Fragilidade: conceito, causas, consequên-

cias, avaliação e exercício físico;
10. Saúde mental e envelhecimento: efeitos do exercício 

físico na função cognitiva, ansiedade e depressão.
B - Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Especialidade: Gerontologia
Disciplinas: ACH3016 - Processos Patológicos no Envelhe-

cimento I; ACH3017 - Processos Patológicos no Envelhecimento 
II; ACH0111 - Ciências da Natureza - Ciências da Vida; GER5011 
– Biogerontologia; BBM5010 - Genética do Câncer; BBM5006 - 
Bases moleculares das doenças não transmissíveis.

Programa:
1. Genética Mendeliana;
2. Doenças neurodegenerativas no envelhecimento;
3. Mecanismos biológicos da deficiência auditiva e da 

catarata;
4. Doenças inflamatórias e o idoso;
5. Diabetes mellitus: complicações agudas e crônicas e 

terapias;
6. Doenças cardiovasculares: prevenção e terapias;
7. Câncer: prevenção e terapias;
8. Infecções bacterianas e agentes antibacterianos;
9. Infecções por fungos e agentes antifúngicos;
10. Infecções virais e agentes antivirais;
11. Fisiopatologia do choque séptico;
12. Biologia da célula tumoral: mecanismos celulares, onco-

genes e genes supressores de tumor;
13. A evolução dos conceitos e paradigmas nas ciências 

da vida;
14. Teorias biológicas do envelhecimento: panorama atual.
C - Área de conhecimento: Ciências da Saúde
Especialidade: Obstetrícia
Disciplinas: ACH5019 - Estágio Curricular Integrado III; 

ACH5049 - Estágio Curricular Integrado IV; ACH5047 - Práticas 
Integrativas e Complementares na Saúde; ACH5084 - Cuidado 
integral ao longo do ciclo da vida à luz das Práticas Integrativas; 
ACH5067 - Assistência Perioperatória; ACH5016 - Assistência à 
Mulher em Risco Obstétrico.

Programa:
1. As práticas integrativas e complementares como parte 

integrante dos instrumentos básicos do cuidado em saúde, e em 
particular sua utilização na saúde da mulher;

2. Diretrizes da Polí tica Nacional de Prá ticas Integrativas e 
Complementares- PNPIC;

3. O cuidado obstétrico e perinatal baseado em evidências 
científicas;

2ª fase:
I) julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 5 (cinco);
II) prova didática - peso 3 (três).
§ 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 - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, 

é obrigatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 
(esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em 
todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, 
ficando eliminados os candidatos que não atenderem a essa 
exigência.

I - Primeira fase: PROVA ESCRITA - Caráter Eliminatório
4. 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.

I - a Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

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 proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV - durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V - as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final;

VI - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII - cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da Comissão julgadora;

VIII - serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da Comissão 
Julgadora, nota mínima 7,0 (sete);

IX - a Comissão Julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II - Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único - No julgamento do memorial, a Comissão 
apreciará:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática universitária;
III - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV - atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I - a Comissão Julgadora, com base no programa do concur-
so, 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 proce-
dência da alegação;

III - a realização da prova far-se-á 24 (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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 2,0 (dois).

11. O resultado do concurso será proclamado pela Comissão 
Julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

12. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima 
7,0 (sete);

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador 
segundo as notas por ele conferidas.

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da Comissão Julgadora.

15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado - DPME, nos termos do Artigo 47, VI, da Lei 
nº 10.261/68.

16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

18. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

19. O candidato indicado será convocado para posse pelo 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

20. Mais informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Divisão Acadêmica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
da Universidade de São Paulo, à Av. Centenário, 303 - Bairro 
São Dimas - Piracicaba, SP ou através do e-mail academica@
cena.usp.br

ANEXO - RESUMO EM INGLÊS
Call for Faculty Position, Announcement 13/2022/CENA/

DVACAD
FACULTY POSITION OPENING FOR A DOCTOR ASSISTANT 

PROFESSOR AT THE CENTER OF NUCLEAR ENERGY IN AGRICUL-
TURE, UNIVERSITY OF SÃO PAULO, BRAZIL.

The Dean of the Center of Nuclear Energy in Agriculture, 
University of São Paulo (CENA/USP), Brazil, announces the 
opening of a faculty position (position No 1029398, full-time 

Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo no 1029398, com o 
salário de R$ 13.357,25 (março/2022), na área de conhecimento 
"Isótopos estáveis de elementos leves (C, N) em pesquisas agro-
nômicas e ambientais", nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Espectrometria de Massas de Razão Isotópica para ele-
mentos leves (IRMS): fundamentos, instrumentação, métodos de 
medidas e uso da técnica analítica em aplicações agronômicas 
e ambientais;

2. Diluição isotópica em estudos com isótopos estáveis dos 
elementos leves: C, N. Técnica do traçador explorando variações 
naturais e com compostos marcados nos isótopos pesados de 
elementos leves em estudos agronômicos e ambientais;

3. Métodos de separação isotópica de elementos leves (C, 
N) e de síntese de compostos marcados de interesse em pesqui-
sas agronômicas e ambientais;

4. Razão isotópica 13C:12C em estudos do ciclo do carbono. 
Composição isotópica do CO2 atmosférico; em plantas de ciclo 
fotossintético C3, C4 e CAM; variação na composição isotópica 
de 13C em solos; e fatores ambientais determinantes da compo-
sição isotópica nesses reservatórios;

5. Razão isotópica 15N:14N em estudos do ciclo do nitro-
gênio. Composição isotópica das plantas e do solo e fatores 
ambientais determinantes da composição isotópica do nitrogê-
nio nesses reservatórios;

6. Uso da razão 15N:14N em estudos agrícolas e ambien-
tais. Métodos da diluição isotópica na avaliação de fixação 
simbiótica (delta 15N per mil); absorção radicular e translo-
cação de N utilizando fertilizantes marcados; aproveitamento 
de N-fertilizantes e de outros compostos nitrogenados pelas 
plantas; avaliação por diluição isotópica usando a técnica do tra-
çador; avaliação das perdas de N (volatilização, desnitrificação 
e lixiviação) oriundas de fertilizantes nitrogenados utilizando 
metodologia isotópica;

7. Uso das razões 18O:16O e H:D no ciclo hidrológico 
considerando-se a dinâmica da água no sistema solo-planta-
-atmosfera.

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 
notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento do CENA.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor do CENA, contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) a que concorre, anexando 
os seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em português ou inglês, e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades reali-
zadas pertinentes ao concurso e das demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital.

II - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III - prova de quitação com o serviço militar, para candidatos 
do sexo masculino;

IV - título de eleitor;
V - certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstancia-

da emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início 
do período de inscrições;

VI - comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema 
vacinal completo) e de eventuais doses de reforço;

VII - Cópia do RG.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, 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.

§ 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 II, 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 III e IV, desde que a tenha 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências referidas nos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - O candidato estrangeiro, aprovado no concurso e 
indicado para o provimento do cargo, só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente, que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 7º - 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.

§ 8º - Para fins do inciso VI, ressalvado o disposto no § 9º, 
serão aceitos como comprovante:

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a 
pessoa foi vacinada;

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispen-
sado de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, 
deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, 
a qual será analisada pelas instâncias competentes da Universi-
dade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação 
não se prestar à dispensa pretendida.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdi-
gital.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.

§ 11 - 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.

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

§ 13 - No ato da inscrição, o candidato poderá manifestar, 
por escrito, a intenção de realizar as provas na língua inglesa, 
nos termos do artigo 28 do Regimento do CENA. Os conteúdos 
das provas realizadas nas línguas inglesa e portuguesa serão 
idênticos.

2. As inscrições serão julgadas pelo Conselho Deliberativo 
do CENA, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em 
Edital.

Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo da aprovação das 
inscrições, de acordo com o artigo 134, parágrafo único, do 
Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória): prova escrita - peso 2 (dois).
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2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades, em seu aspecto formal, 
publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 166, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I – prova escrita – peso 2;
II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela – peso 2;
III – julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso 4;
IV – avaliação didática – peso 2.
§ 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 - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, é obri-

gatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema 
vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em todas as 
atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, ficando 
eliminados os candidatos que não atenderem a essa exigência.

4. 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.

§ 1º - 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.

§ 2º - 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 proce-
dência da alegação.

§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final.

§ 6º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.

§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

5. 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.

6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

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 candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.

7. 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.

§ 1º – 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.
§ 2º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do título de doutor.

8. 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 pública, corresponden-
do 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 con-
curso, 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 proce-
dência 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.

§ 2º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formu-
lar perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para a resposta.

9. As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxima-
das até a primeira casa decimal.

10. 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.

11. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

12. O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

13. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Ser-
viço de Apoio Acadêmico da Escola de Artes, Ciências e Humani-
dades da Universidade de São Paulo, pelos telefones (11) 3091-
8193, (11) 3091-1003, pelo correio eletrônico apoio-each@usp.
br ou pelo site www5.each.usp.br/concursos-docentes.

10. Leis dos grandes números e o teorema central do limite;
11. Geração de variáveis aleatórias: a transformação inversa 

e métodos de aceitação-rejeição;
12. Integração de Monte Carlo: técnicas de redução de 

variância e amostragem por importância;
13. Algoritmo de Metropolis-Hastings.
T - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia
Especialidade: Ciência de Dados
Disciplinas: ACH2053 - Introdução à Estatística; EAH5002 

- Planejamento de Experimentos e Análise Estatística de Dados.
Programa:
1. Noções de probabilidade;
2. Variáveis aleatórias discretas e contínuas;
3. Estimação pontual e por intervalos;
4. Testes de hipótese;
5. Análise de regressão linear;
6. Análise de regressão logística;
7. Planejamento completamente aleatório;
8. Planejamento fatorial de experimentos;
9. Modelagem de sistemas complexos;
10. Bioestatística.
U - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia
Especialidade: Computação Sonora e Musical
Disciplinas: ACH2167 - Computação Sônica; ACH2207 - 

Computação Sonora e Musical; CMU6043 - Música e Som 
Imersivos - Repertório, Projeto e Tecnologias; CMU5380 - Pro-
cessamento de Sinais Musicais: Técnicas e Percepção; SIN5019 
- Laboratório de Inovação em Sistemas de Informação.

Programa:
1. Produção musical utilizando mecanismos computacio-

nais;
2. Técnicas, métodos e processos para áudio 2D/3D/360 

graus;
3. Técnicas clássicas de análise e síntese sonora;
4. Fundamentos e percepção de aspectos lineares, não-

-lineares e artefatos de processamento de sinais musicais;
5. Linguagens e protocolos sonoros, formatos de áudio e 

música e conversão analógica-digital;
6. Teoria de filtros, equalização e filtragens típicas em áudio 

e música;
7. Dispositivos e recursos para captação, processamento e 

reprodução sonora espacial;
8. Codificaç ã o sonora: tecnologia e perspectivas para 

organizaç ã o da informaç ã o musical;
9. Processamento e modelagem do espaç o de audiç ã o 

utilizando plataformas eletrô nicas;
10. Multimídia interativa: produção e consumo de mídias 

digitais, software e hardware;
11. Conceitos, definições e percepção da arte sonora e 

musical no espaço.
O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 

notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo 
e no Regimento da Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento 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 candida-
tos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições;

IX – comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esque-
ma vacinal completo) e de eventuais doses de reforço.

§ 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 - Para fins do inciso IX, ressalvado o disposto no § 9º, 
serão aceitos como comprovante:

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a 
pessoa foi vacinada;

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispen-
sado de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, 
deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, 
a qual será analisada pelas instâncias competentes da Universi-
dade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação 
não se prestar à dispensa pretendida.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdi-
gital.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.

§ 11 - 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.

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

10. Modelos de gestão pública e reformas administrativas 
no Brasil no século XX;

11. Século XXI - Inovações e tendências na gestão pública 
no Brasil;

12. Dimensões intraorganizacionais na gestão de organi-
zações públicas;

N - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Gestão Pública
Disciplinas: ACH3748 - Gestão Social; GPP5801 - Gestão e 

Políticas Públicas: Conceitos e Modelos Analíticos.
Programa:
1. Conceitos e princípios de gestão pública social;
2. Conceitos e princípios de governança pública;
3. Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e admi-

nistração pública;
4. Controle social e participação na gestão pública;
5. Empreendedorismo social;
6. Entidades de mercado no contexto da gestão pública 

social;
7. Evolução dos modelos de gestão pública no Brasil desde 

a redemocratização;
8. Modelos tradicionais de gestão pública;
9. O modelo de gestão pública New Public Management;
10. Novas formas organizacionais: dimensões organizacio-

nais de movimentos sociais;
11. Responsabilidade social corporativa;
12. Sociedade civil organizada no Brasil.
O - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Gerontologia Ambiental
Disciplinas: ACH3107 - Habitação e Cidade para o Envelhe-

cimento; GER5006 - Habitação e Cidade para o Envelhecimento 
Digno.

Programa:
1. Modos de morar e arranjos familiares no envelhecimento;
2. A gestão do envelhecimento a partir das políticas públi-

cas locais;
3. Macro gestão em gerontologia sob o enfoque de políticas 

públicas;
4. Direito à moradia e à habitação digna no envelhecimento;
5. Território formal e território de vida no envelhecimento;
6. Espaço público e ambiência: componentes da gestão do 

ambiente em favor do envelhecimento;
7. Papel da arquitetura e urbanismo no processo de enve-

lhecimento populacional;
8. Atuação dos gestores em gerontologia: elementos para 

análise do espaço público e privado;
9. Necessidades básicas do idoso em diferentes espaços 

físicos;
10. Habitabilidade no ciclo de vida humano;
11. Elementos da ambiência em instituições de longa per-

manência para idosos.
P - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Patrimônio Histórico
Disciplinas: ACH1535 - Recursos Culturais e Patrimônio 

Histórico no Lazer e Turismo; ESC5723 - Políticas de Regeneração 
Urbana e Preservação Patrimonial.

Programa:
1. Estado, sociedade e políticas públicas de patrimônio 

histórico em um mundo em transformação;
2. Economia política dos programas de regeneração urbana;
3. Cultura, patrimônio, lazer e turismo: preservação e pro-

moção ou mercantilização;
4. Papel das parcerias público-privadas e de novos modelos 

de governança pública em turismo;
5. Globalização e fluxos de informação e de produção, 

distribuição e consumo de turismo;
6. Turismo urbano e turismo cultural;
7. Cultura, patrimônio e identidade nacional;
8. Cultura como base de criação de precintos urbano-

-turísticos;
9. Políticas culturais e regeneração do patrimônio histórico;
10. Turismo cultural: origens, trajetórias e impacto socio-

econômico;
11. Criação, gestão e promoção de bens e experiências 

turístico-culturais;
12. Demanda de lazer e turismo cultural: segmentos e 

nichos de mercado.
Q - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Turismo
Disciplinas: ACH1616 - Mobilidades e planejamento urbano 

em lazer e turismo; TUR5015 - Mobilidades e Turismo.
Programa:
1. Mobilidade de políticas urbanas: origem, circulação e 

aplicação de modelos;
2. Mobilidades turísticas: conceitos, expressões e desafios;
3. Mobilidades: aspectos teóricos e o Paradigma das Novas 

Mobilidades;
4. Grandes projetos urbanos e suas relações com lazer e 

turismo;
5. Tecnologias da informação aplicada ao estudo das mobi-

lidades turísticas;
6. Estilos de vida móveis e a cultura da hipermobilidade na 

contemporaneidade;
7. Lazer e turismo nas políticas de planejamento urbano;
8. Turismo urbano: desafios e oportunidades para grandes 

cidades;
9. Temas e políticas de mobilidade urbana: análise histórica 

e desafios atuais;
10. Práticas de mobilidade na contemporaneidade e suas 

relações com o turismo e o lazer;
11. Mobilidades turísticas e hospitalidade urbana;
12. Dinâmica espacial dos fluxos turísticos no âmbito das 

destinações turísticas.
R - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia
Especialidade: Tecnologia Têxtil
Disciplinas: ACH2605 Processos de Lavanderias; ACH2513 

Tecelagem I; ACH2515 Tecelagem II; ACH2521 Fibras; TXM5000 
Metodologia Científica.

Programa:
1. Processo de tecelagem;
2. Processo de lavanderia;
3. Controle de qualidade na tecelagem;
4. Aspectos históricos e técnicos dos tecidos e suas apli-

cações;
5. Beneficiamento têxtil: inovações e tecnologias;
6. Fibras têxteis: inovações e tecnologias;
7. Padronagem de tecidos planos;
8. Pesquisa interdisciplinar em tecnologia têxtil;
9. Desenvolvimento de coleção de tecidos planos;
10. Questões ambientais na indústria têxtil.
S - Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia
Especialidade: Sistemas Complexos
Disciplinas: ACH2011 - Cálculo 1; ACH2013 - Matemática 

Discreta I; SCX5004 - Simulação de Sistemas Complexos I.
Programa:
1. Argumentos, falácias lógicas e estratégias de demons-

tração;
2. Relações de ordem parcial, DAGs e ordem topológica;
3. O princípio da inclusão-exclusão e aplicações;
4. Formas disjuntivas mínimas e mapas de Karnaugh;
5. O teorema chinês do resto;
6. Máximos e mínimos de funções de uma variável e de 

múltiplas variáveis;
7. Polinômios de Taylor e taxas de variação de funções de 

uma variável;
8. Problemas de otimização envolvendo funções de uma 

variável e de múltiplas variáveis;
9. Variáveis aleatórias: principais distribuições e transfor-

mações de variáveis;

3- Contribuições da epistemologia genética para a edu-
cação;

4- A psicologia histórico-cultural e a educação;
5- Psicologia da educação: questões e objetos de estudo;
6- O fracasso escolar como produção sócio-histórica;
7- Problemas de aprendizagem no contexto escolar;
8- A inclusão dos alunos com necessidades especiais;
9- Educação inclusiva e ensino de ciências;
10- O social, a cultura e as emoções no desenvolvimento 

humano;
11- A educação científica na perspectiva histórico-cultural.
I - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes
Especialidade: Ensino de Geografia
Disciplinas: ACH 0122 - Psicologia, educação e temas con-

temporâneos; ACH4126 - Orientação de Estágios Obrigatórios 1; 
ACH4127 - Orientação de Estágios Obrigatórios 2; ACH4088 - As 
imagens Geográficas na Formação do Professor de Ciências; 
ESC5725 - O status da realidade das imagens/linguagens sob o 
olhar contemporâneo; ESC5715 - Montagem, desmontagem e 
remontagem em Georges Didi-Huberman: Quando as imagens 
tomam posição (O olho da história I).

Programa:
1. Pedagogia das imagens na sociedade contemporânea;
2. As imagens no ensino de Ciências e de Geografia;
3. Linguagens imagéticas e modos de viver na contempo-

raneidade;
4. Potencialidades e limites da linguagem cartográfica;
5. O problema da leitura das imagens;
6. Aproximações entre os Estudos Culturais e a Educação;
7. A escola como instituição educativa e produtora de 

culturas;
8. A sociedade educativa e as pedagogias contemporâneas;
9. A instituição escolar e processos de desescolarização na 

contemporaneidade;
10. Potencialidades da linguagem audiovisual na formação 

de professores de ciências;
11. Usos de imagens na prática docente.
J - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes
Especialidade: Agroecologia
Disciplinas: ACH1086 - Relações cidade campo; MPP5050 

- Pesquisa em Dimensão Socioambiental, Patrimônio e Políticas 
Territoriais.

Programa:
1. Espaço rural e espaço urbano; da dicotômica ao conti-

nuum: difusão e integração dos elementos constitutivos;
2. Enfoques analíticos sobre novas ruralidades;
3. Espacialização, territorialização e movimentos socioter-

ritoriais no campo;
4. Elementos teórico-metodológicos e políticos da dinâmica 

socioambiental;
5. Dimensões territoriais e escalares dos movimentos 

socioambientais;
6. Sistemas alimentares: da segurança alimentar à sobera-

nia alimentar;
7. Condições para a transição agroecológica;
8. Sustentabilidade dos sistemas alimentares: agroecologia, 

intensificação verde e agricultura climaticamente inteligente;
9. Agriculturas alternativas com fundamento agroecológico;
10. A mundialização dos sistemas alimentares;
11. Agroecologia política: conflitos sociais e ambientais e 

resistências.
K - Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes
Especialidade: Arte e Atividade Física
Disciplinas: ACH0606 - Atividade Física e a Preparação 

Corporal do Artista; CMU0460 - Práticas, Percepções e Poéticas 
Corporais e a Performance Vocal; MPP5045 - As pesquisas e as 
Investigações baseadas nas Artes: experiência e interpretação; 
CAC5411 - Introdução às Pesquisas Qualitativas nas Artes 
Cênicas.

Programa:
1. A preparação corporal e a saúde de artistas: aspectos 

físico-funcionais, bem-estar e desempenho;
2. Práticas somáticas como estratégia de preparação cor-

poral de artistas: relações com a percepção e a consciência 
organizadas em primeira pessoa;

3. Corpo-instrumento e corpo-lugar na cena: interpretação, 
representação, criação cênica e performance;

4. Gesto, movimento, ação corporal e ação física;
5. O corpo de quem canta: corpo instrumental e corpo 

experiencial;
6. Interações e relações entre pessoas nas cenas e nas 

performances;
7. As pesquisas qualitativas na atualidade: novas tendências 

e epistemologias emergentes;
8. Pesquisa auto-etnográfica e pesquisa narrativa;
9. A pesquisa baseada nas artes: origem, formas, campos;
10. A pesquisa artística, pesquisa performativa e a arte 

como pesquisa;
11. Os processos artísticos como mediadores das investiga-

ções nos campos de experiências;
12. Performance em pesquisa qualitativa crítica.
L - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Moda
Disciplinas: ACH2534 - Sociologia da Moda; ACH2547 - 

Projeto de Coleção; ACH2554 - Processo Criativo e Metodologia 
de Projeto de Têxtil e Moda; ACH2576 - Design de Acessórios de 
Têxtil e Moda; ACH2635 - Moda e Linguagem; ACH2667 - Pro-
jeto de Produto Integrado de Têxtil e Moda; ACH2687 - Arte e 
Semiótica; TXM5023 - Moda e Cultura.

Programa:
1. Perspectiva histórica da moda;
2. Moda, alta costura e indústria de massa;
3. Moda, sociedade e modernidade;
4. Moda, práticas culturais e cultura digital;
5. Moda e Teoria Ator-Rede;
6. Pesquisa e compra de materiais têxteis para desenvolvi-

mento de coleção;
7. Desenvolvimento de maquetes têxteis;
8. Metodologias de projeto de têxtil de moda;
9. Desenho e imagem como linguagem: representações do 

corpo humano e do vestuário;
10. Teorias semióticas e moda;
11. Desenvolvimento de produtos e construção de protótipo 

em têxtil e moda.
M - Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Especialidade: Gestão Pública
Disciplinas: ACH3595 - Gestão de Recursos Humanos; 

ACH3541 - Introdução à Administração; ACH3506 - Planeja-
mento e Orçamento em Políticas Públicas; GPP5801 - Gestão 
e Políticas Públicas: Conceitos e Modelos Analíticos; GPP5806 
- Gestão de Organizações Públicas.

Programa:
1. Planejamento governamental em gestão municipal;
2. Gestão de recursos humanos no setor público: paradig-

mas e ferramentas;
3. Gestão estratégica: planejamento, controle e avaliação de 

desempenho nas organizações públicas;
4. Profissionalização e carreira no setor público;
5. Gestão governamental e gerência de organizações 

públicas;
6. Formação e capacitação para administração pública: 

escolas de governo no Brasil;
7. Sistema de ingresso no serviço público: modelos e 

desafios;
8. Conformações da administração pública como área de 

conhecimento;
9. Serviços públicos no Brasil: papel da gestão pública 

profissional na modernização do Estado;


