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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 

HUMANIDADES ESCOLA DE ARTES, 

CIÊNCIAS E HUMANIDADES EDITAL EACH/ 

ATAc 022/2022  

Resultado Final / Homologação  

Nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 

2022, nos termos do Edital EACH/ ATAc 

064/2019 e das demais normas que 

regulamentam os concursos docentes na 

USP, realizaram-se, na Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, a primeira e a 

segunda fases do concurso público de 

títulos e provas para provimento de um 

cargo de Professor Doutor, em RDIDP, 

referência MS-3, da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo, na Área Economia e 

Administração. Para a primeira fase do 

certame, que corresponde à prova escrita 

(eliminatória), realizada de acordo com a 

convocação para as provas publicada no 

D.O.E. de 07.04.2022 e com o cronograma 

estabelecido pela Comissão Julgadora e 

apresentado aos candidatos, inscreveram 

os Doutores: Kleber Pacheco de Castro, 

Roberta da Silva Calvet, Ailton Pedro 

Cassetari Junior, Adriano Giacmini Morais, 

Elton Eduardo Freitas, Mariane Santo 

Françoso, Guilherme Riccioppo Magacho, 

Ariana Ribeiro Costa, Lorena Hakak Marçal, 

Francisco Carlos Barbosa do Santos, Izabela 

Simon Rampasso, Natalia Nunes Ferreira 

Batista, Mário André Machado Cabral, Eric 

Bacconi Gonçalves, Danilo Rebert de 

Oliveira Rocha, Rafael Galvão de Almeida, 

José Alex Rego Soares, Lucas Salvador 

Andrietta, Flavio Luiz Alves Flores de 

Moraes, Alexandre Mendes da Silva, 

Marcelo Álvares de Lima Depieri, Marco 

Antônio Silva, Camila Kimie Ugino, Igor 

Jordano Cassemiro Gondim. As Doutoras 

Joice Chiareto e Izabela Sobiech Pellegrini 

comunicaram desistência. Os Doutores 

Kleber Pacheco de Castro, Roberta da Silva 

Calvet, Ailton Pedro Cassetari Junior, Elton 

Eduardo Freitas, Guilherme Riccioppo 

Magacho, Ariana Ribeiro Costa, Izabela 

Simon Rampasso, Mario André Machado 

Cabral, José Alex Rego Soares, Lucas 

Salvador Andrietta, Flavio Luiz Alves Flores 

de Moraes, Marco Antônio Silva, Camila 

Kimie Ugino e Igor Jordano Cassemiro 

Gondim não compareceram na abertura 

dos trabalhos. Dos 12 pontos constantes 

no Edital do concurso, foram mantidos 

para o sorteio do tema da prova escrita os 

seguintes: 1. Teoria do consumidor e da 

demanda; 2. Teoria da firma e da 

produção; 3. Equilíbrio e estruturas de 

mercado; 4. Políticas fiscal, cambial e 

monetária; 5. Contabilidade social e 

nacional; 6. Análise de projetos: análise de 

custo-benefício; 7. Crescimento e 

Desenvolvimento Econômico; 8. 

Fundamentos de gestão financeira; 9. 

Fundamentos de contabilidade e 

demonstrações financeiras; 10. 

Contabilidade e orçamento públicos. O 

primeiro candidato inscrito no concurso foi 

convidado a sortear o item para prova, e 

sorteou o item nº 08 (oito) – Fundamentos 

da Gestão Financeira. Um dos candidatos 

desistiu do certame. Conforme previsto no 

Edital, os candidatos tiveram sessenta 

minutos de consulta ao material 

bibliográfico e outras quatro horas para 

realização da prova. Cada candidato leu 

sua prova em presença da Comissão 

Julgadora. Na avaliação da prova escrita a 

Comissão Julgadora considerou os 

seguintes critérios: (i) erros conceituais, 

falta de lógica na argumentação, ausência 

ou excessivo uso de citações de autores 

consultados e erros 

ortográficos/gramaticais, penalizariam a 

avaliação; (ii) seriam valorizados o uso 

aplicado de conceitos, a presença de 

fundamentação teórica, a atualização dos 

conceitos mostrados por citações na 

literatura contemporânea e, (iii) seriam 

critérios diferenciais a identificação de 

perspectiva crítica à literatura no tema e a 

capacidade de discorrer sobre agendas de 

pesquisa no tema. Além dessas questões, a 

identificação de plágio penalizaria 

definitivamente o candidato sendo, 
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portanto, critério de excludência. Os 

candidatos Natália Nunes Ferreira Batista e 

Eric Bacconi Gonçalves foram habilitados 

para concorrer à segunda fase de 

julgamento do memorial com prova 

pública de arguição e prova didática. 

No Julgamento do Memorial de cada 

candidato a Comissão Julgadora 

estabeleceu, antes do início do exame oral, 

os seguintes critérios norteadores: (i) 

demonstração de interesse, conhecimento 

e experiência sobre os conteúdos 

constantes das disciplinas citadas no edital, 

(ii) interesse e capacidade de criar 

conexões entre a graduação e a pós-

graduação, (iii) agenda de pesquisa e 

envolvimento com projetos e grupos de 

pesquisa, (iv) publicações, e (v) motivação 

para integrar o corpo docente da EACH. De 

acordo com tais critérios pactuados, os 

candidatos foram arguidos por todos os 

membros da Comissão Julgadora, 

individualmente, e receberam as notas 

expressas no respectivo boletim de notas. 

Na Prova Didática a Comissão Julgadora 

estabeleceu os seguintes critérios 

norteadores: (i) aderência da aula ao tema, 

(ii) demonstração de pleno conhecimento 

sobre os conteúdos, (iii)qualidade e 

atualidade das referências bibliográficas 

utilizadas, (iv) distribuição e uso do tempo, 

(v) clareza de argumentações, e (vi) 

adequado uso do suporte audiovisual 

disponível. Para cada candidato os 

membros da Comissão Julgadora 

atribuíram notas individuais, conforme 

expresso no boletim correspondente. 

Informações detalhadas sobre o processo 

podem ser encontradas nas atas das fases 

1 e 2. Ao término das provas da segunda 

fase, a Comissão Julgadora decidiu, por 

unanimidade, pela não indicação de ambos 

os candidatos para o preenchimento do 

cargo existente. Na prova de memorial, os 

candidatos não conseguiram comprovar 

o conhecimento especializado nas 

disciplinas de graduação para as quais o 

edital foi aberto. O mesmo ocorreu no 

perfil para atuação na pós-graduação, 

também mostraram um despreparo no 

conhecimento dos cursos de pós-

graduação existentes na Escola. Não 

conseguiram justificar a aderência de sua 

formação acadêmica e profissional à 

Escola. Em relação à pesquisa, ambos 

apresentaram uma agenda de pesquisa e 

produção intelectual aquém do adequado 

e esperado para as suas trajetórias. O que 

mostra também uma dificuldade de 

compreender o significado da construção 

de uma carreira docente. Na prova 

didática, nenhum dos candidatos 

apresentou conhecimento em 

profundidade, domínio do uso de recursos 

audiovisuais ou capacidade de atuar sem 

os mesmos. Além disso, os candidatos 

adotaram uma bibliografia pobre e 

distante do estado da arte do 

conhecimento no tema, uma estratégia 

didática confusa, deixando o tema em 

questão na periferia da discussão. No 

entendimento da Comissão Julgadora, 

nenhum dos candidatos se adequa ao 

regime de dedicação integral e exclusiva à 

docência e pesquisa, incluindo atuação na 

pós-graduação, projetos de extensão e de 

pesquisa, esperado pela Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade 

São Paulo. Sendo assim, esta comissão 

submete o resultado à Congregação da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo, sugerindo a 

reflexão sobre quais ações poderiam ser 

adotadas para sinalizar no edital ou por 

ações de comunicação o perfil desejado de 

candidatos para o regime de dedicação  

exclusiva à docência e pesquisa. 

Homologado em 08 de junho de 2022 pela 

Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São 

Paulo. 


