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Comissão de Pesquisa e Inovação antes do processamento da 
folha mensal.

10.3. Serão causas de desligamento com restituição integral 
da bolsa:

10.3.1. a não apresentação ou reprovação de relatório(s) 
do bolsista;

10.3.2. o descumprimento do Código de Ética da USP, veri-
ficado por meio de procedimento que assegure o contraditório 
e a ampla defesa.

11. Disposições Finais
11.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.
12. Cronograma

Envio das propostas Até 31.10.2022
Publicação do resultado 30.11.2022
Seleção dos bolsistas e aprovação do cadastro 
pelas Comissões de Pesquisa e Inovação Até 31.01.2023
Início da bolsa A partir de 01.01.2023

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 Edital EACH/ATAc 31/2022
Edital para seleção de Bolsista – PÓS-DOUTORADO
Edital Brazilian Journal of Latin American Studies 2022
I. APRESENTAÇÃO
Artigo 1º - A Brazilian Journal of Latin American Studies, 

BJLAS, publicação científica em temáticas com foco na América 
Latina torna público o chamamento para um(a) monitor(a) de 
pós-graduação para assistir ao projeto editorial da BJLAS no 
período 2022-2023.

Artigo 2º - O acompanhamento das atividades fica a cargo 
da Editora Chefe da BJLAS, seguindo trâmites administrativos e 
financeiros vigentes na USP e operacionalizados pela unidade a 
que a BJLAS se vincula, neste caso a Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo

Artigo 3º - Este Edital tem por objetivo selecionar um(a) 
bolsista de doutorado que atuará diretamente nas funções 
descritas na próxima seção.

II. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE MONITORIA BJLAS
Artigo 4º - O “Projeto Editorial BJLAS” é coordenado pela 

Profa. Dra. Vivian Grace Fernandez Davila Urquidi, (EACH-USP).
Artigo 5º - As atividades da(o) bolsista incluem:
? Gerenciamento das submissões encaminhadas à BJLAS no 

sistema Open Journal Systems (OJS).
? Prospecção e designação do fluxo de avaliadores para 

revisão de manuscritos submetidos à BJLAS;
? Gerenciamento do fluxo editorial conectando autores, 

avaliadores e Comitê Editorial da revista. Incluí-se: envio de 
manuscritos para revisão dos avaliadores, encaminhamento de 
versões corrigidas aos autores e verificação de correções junto 
ao Comitê Editorial;

? Revisão textual e análise do manuscrito de acordo com as 
regras de submissão da BJLAS;

? Prospecção de novos indexadores e bases de dados cien-
tíficas para afiliação da BJLAS.

III. BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Artigo 6º - Por ser uma publicação científica do portal 

de revistas da USP a BJLAS foi contemplada pela Agência de 
Bibliotecas e Coleções Digitais (ABCD-USP) com uma bolsa de 
pós-graduação, que será supervisionada pela Editora Chefe 
da BJLAS.

Artigo 7º – A bolsa de terá vigência entre Outubro de 2022 
a Agosto de 2023, no valor mensal de R$ 1.583,33 (Hum mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Artigo 8º - As atividades do(a) bolsista acontecerão de 
maneira virtual ou na cidade de São Paulo e nas dependências 
da revista no Favo 1 das Colmeias na Universidade de São Paulo, 
sob supervisão da Editora Chefe da BJLAS.

Artigo 9º - São requisitos dos(as) candidatos(as):
a) ser estudante de doutorado ou doutorado direto com 

vínculo ativo no Programa de Pós-Graduação Interunidades 
em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo 
(PROLAM/USP);

b) possuir experiência comprovada de ao menos 3 anos 
como editor(a) assistente/ou gerente editorial de revista cien-
tífica;

c) possuir experiência na utilização do software OJS 3.2 
utilizado na gestão do fluxo editorial da BJLAS;

d) possuir proficiência na utilização do Google Workspace, 
sobretudo na criação de fluxos de trabalho em planilhas e ges-
tão de conteúdo em nuvem;

e) possuir experiência em revisão, editoração e tradução 
de conteúdo;

f) possuir experiência na composição de editoriais e carta 
aos leitores;

g) cumprir a carga horária estipulado de 20 horas semanais 
até o final da vigência do projeto em Agosto de 2023;

Artigo 10º - São atribuições do(a) bolsista da BJLAS:
1. Participar das reuniões com a Editora Chefe da BJLAS e 

com o Comitê Editorial.
2. Dedicar 20 horas semanais para o gerenciamento das 

submissões enviadas à BJLAS.
V. PROCESSO DE SELEÇÃO
Artigo 11º - O processo de seleção do(a) bolsista seguirá 

as seguintes etapas (a critério do coordenador o processo de 
seleção):

I – Primeira etapa: análise de currículo de caráter elimi-
natória;

II – Segunda etapa: Entrevista com a Editora Chefe de 
caráter classificatória.

Artigo 12º - A primeira etapa será composta de análise do 
Curriculum Lattes, em que será considerada a experiência da 
candidato(a) na gestão de publicações científicas, publicações 
de editoriais e/ou cartas de apresentação de revistas e livros, 
relevância e aderência da trajetória de estudos e pesquisa, dos 
projetos e atividades acadêmico-científicas desenvolvidas e de 
outras experiências acadêmicas e profissionais com relação ao 
enfoque temático e metodológico da BJLAS;

Parágrafo único – O resultado será divulgado em 21 de 
setembro de 2022.

Artigo 13º - A segunda etapa terá a participação dos(as) 
candidatos(as) aprovados(as) na etapa anterior e será composta 
de entrevista por meio de plataforma virtual, a ser agendada em 
horário específico para cada candidato(a).

Parágrafo único – Os candidatos serão informados no ende-
reço de e-mail cadastrado no ato de inscrição, com o mínimo de 
24 horas de antecedência.

Artigo 14º - A documentação constante no artigo 12º deve-
rá ser anexada a um e-mail enviado à Editora Chefe da BJLAS 
através do e-mail prolamjournal@usp.br. O assunto do e-mail 
deve ser “candidatura a bolsa de monitoria BJLAS”.

Artigo 15º - Os resultados finais e todas as demais informa-
ções relativas ao processo seletivo serão publicados no sítio da 
Brazilian Journal of Latin American Studies.

Artigo 16º - Nas etapas em que couberem recursos, as 
comunicações devem ser endereçadas para o e-mail: prola-
mjournal@usp.br

VI. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Artigo 17º - O calendário de etapas deste edital está defini-

do da seguinte forma:
Atividade
Período
Inscrições de candidatos(as)
5 a 14 de Setembro de 2022
Divulgação de resultados (Primeira etapa)
16 de Setembro de 2022

1. Finalidade
1.1. Este Edital tem por finalidade fornecer recursos para 

que grandes projetos de pesquisa possam receber portadores 
do título de doutor no Programa de Formação em Gestão 
Acadêmica de Projetos de Pesquisa (FGA), de acordo com as 
regras estabelecidas pela Resolução CoPI N° 8310, de 29 de 
agosto de 2022.

1.2. Os recursos aqui concedidos deverão ser utilizados para 
o pagamento de bolsa a pesquisador portador do título de dou-
tor, devidamente cadastrado no Programa, a ser supervisionado 
pelo docente proponente.

1.3. Serão contempladas até 15 propostas.
2. Valor da bolsa
2.1. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP dis-

tribuirá até 15 bolsas FGA no valor de R$ 8.479,20 (oito mil 
quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos) mensais 
pelo período de 12 meses.

3. Elegibilidade
3.1. As propostas devem ser formuladas por conjuntos de 

dois ou três Projetos Temáticos (FAPESP) com vigência inicial a 
partir de 01.07.2021, cujos pesquisadores responsáveis sejam 
docentes USP.

3.1.1. As solicitações devem ser encaminhadas por docente 
que seja pesquisador responsável de um dos projetos.

4. Inscrições
4.1. Cada bolsista deverá atender 2 ou 3 projetos e a 

proposta deve indicar um dos coordenadores dos projetos como 
responsável pela supervisão do bolsista.

4.2. As propostas deverão ser encaminhadas pela 
Comissão de Pesquisa (e Inovação) da Unidade de víncu-
lo do docente responsável pela supervisão do bolsista, até 
a data limite de 30.09.2022, pelo sistema Atena (Pesquisa 
Atende\>Formulário\>Nova Solicitação).

4.2.1. Não há limite de número de propostas por Unidade.
4.2.2. Devem ser inseridos os seguintes documentos:
4.2.2.1. Termos de outorga dos Projetos com vigência inicial 

a partir de 01.07.2021.
4.2.2.2. Plano de atividades do bolsista e como seu tempo 

será dividido entre os Projetos.
4.2.2.3. Proposta de edital de seleção do bolsista, forma de 

divulgação e previsão de prazo para a seleção.
4.3. Cada Projeto elegível poderá fazer parte de uma única 

proposta.
5. Critérios de seleção
5.1. Todas as propostas serão analisadas por uma comissão 

formada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, levando em 
consideração os seguintes critérios:

5.1.1. Adequação do plano de atividades solicitado no 
item 4.2.2.2 ao Programa de Formação em Gestão Acadêmica 
de Projetos de Pesquisa (Resolução CoPI Nº 8310, de 29 de 
agosto de 2022).

5.1.2. Currículo dos coordenadores dos Projetos.
5.1.3. Relevância científica e coerência dos temas de pes-

quisa dos Projetos proponentes para atuação do bolsista.
5.1.4. A seleção dos docentes pela PRPI e a seleção dos bol-

sistas pelos docentes contemplados seguirá princípios adotados 
pela USP, como enunciados na DORA (Declaration on Respon-
sible Research Assessment), em que índices bibliométricos não 
são determinantes.

5.2. Após a divulgação do resultado final, o prazo para 
seleção do bolsista pelo docente contemplado é até 15.12.2022, 
para que a vigência da bolsa tenha início em 01.01.2023.

6. Disposições Gerais
6.1. A seleção do bolsista pelo docente deverá obedecer a 

todos os procedimentos definidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Inovação.

6.2. Caberá à Comissão de Pesquisa (e Inovação) da Uni-
dade do supervisor cadastrar o bolsista selecionado no sistema 
Atena.

6.3. Caberá ao docente supervisor informar a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação sobre o resultado da seleção, para que 
seja providenciado o remanejamento dos recursos à Unidade.

6.4. A responsabilidade pela administração do recurso 
e pagamento da parcela mensal ao bolsista é da Assistência 
Financeira de sua Unidade de vínculo.

7. Obrigações dos bolsistas
7.1. Os bolsistas deverão:
7.1.1. Cumprir as atividades previstas no plano de trabalho, 

com dedicação exclusiva.
7.1.2. Apresentar relatório de atividades sempre que solici-

tado pelo supervisor.
7.1.3. Entregar relatório de atividades até 30 dias após o 

fim da vigência da bolsa ou após a solicitação de encerramento 
antecipado, se aplicável, sob pena de obrigatoriedade de resti-
tuição dos recursos.

7.1.4. Em caso de solicitação de prorrogação, o relatório 
de atividades deverá ser entregue em até 45 dias antes da data 
prevista para o encerramento da bolsa.

7.1.5. Cumprir as regulamentações dispostas na Resolução 
CoPI N° 8310, de 29 de agosto de 2022.

8. Prorrogação
8.1. As bolsas poderão ser prorrogadas por até 12 meses, a 

critério da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e de acordo com 
a disponibilidade de recursos.

8.2. O pedido de prorrogação, devidamente justificado, 
deverá ser encaminhado pelo docente supervisor à Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação com antecedência mínima de 45 dias da 
data prevista para encerramento da bolsa.

8.3. São condições para a prorrogação o cumprimento das 
atividades previstas no plano de trabalho e a aprovação, pela 
Comissão de Pesquisa (e Inovação), do relatório.

8.4. Os bolsistas contemplados com a prorrogação deverão 
entregar novo relatório de atividades até 30 dias após o encer-
ramento da prorrogação.

9. Prestação de contas
9.1. Em até 90 dias após o encerramento da bolsa, o docente 

supervisor deverá encaminhar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Ino-
vação, pelo sistema Atena (Pesquisa Atende\>Formulário\>Nova 
Solicitação):

9.1.1. Cópia do termo de outorga firmado entre o bolsista 
e a Unidade;

9.1.2. Relatório(s) de atividades entregue(s) pelo bolsista e 
comprovante de aprovação pela Comissão de Pesquisa (Pesquisa 
e Inovação);

9.1.3. Relatório financeiro, composto de:
9.1.3.1. Balancete ou demonstrativo financeiro simplificado, 

com a discriminação dos créditos e débitos e apuração do saldo 
remanescente, com registro da devolução do residual, se houver.

9.1.3.2. Comprovantes de pagamento das mensalidades da 
bolsa ao bolsista;

9.1.3.3. Comprovante de remanejamento de saldo remanes-
cente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, se houver.

9.2. A elaboração dos relatórios de atividades e financeiro 
deverá observar as recomendações dispostas no “Tutorial para 
prestação de contas dos auxílios financeiros concedidos pela 
PRPI”, disponível no website da PRPI, em: https://prp.usp.br/
editais-chamadas-e-normas/, naquilo que forem compatíveis 
com as normas deste edital.

9.3. As prestações de contas que se mantiverem em aberto, 
excedendo o prazo de entrega determinado neste edital, tornam 
seus responsáveis, inelegíveis para os próximos Editais, Progra-
mas e auxílios financeiros subvencionados pela PRPI.

10. Desligamento
10.1. A participação do bolsista poderá ser cancelada a 

qualquer momento mediante solicitação, devidamente justifica-
da, do próprio ou do supervisor, a ser apreciada pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação.

10.2. Caberá ao supervisor comunicar oficialmente o des-
ligamento do bolsista à Assistência Financeira da Unidade e à 

da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls, 140, a saber: 1. Recebo as defesas prévias de fls. 118/119 
em favor de F.S.N.M., sem testemunhas arroladas. 2. As alega-
ções da Defesa confundem-se com a análise do mérito e serão 
oportunamente analisadas, com a instrução processual, para 
elaboração do Relatório Final. 3. Defiro os pedidos da Defesa e 
para tanto, determino seja oficiado ao Departamento de Recur-
sos Humanos da Pasta para a vinda do controle de frequências, 
bem como períodos de férias, licenças e afastamentos de ambos 
os acusados F.S.N.M. e A.C.V.J. 4. Recebo as defesas prévias de 
fls. 120/130 e documentos de fls. 131/139 em favor de A.C.V.J. 
Inexistem preliminares, sendo arroladas 03 (três) testemunhas. 
5. As demais alegações da Defesa confundem-se com a análise 
do mérito e serão oportunamente analisadas, após a realização 
da instrução processual, quando da elaboração do Relatório 
Final. 6. Diante da necessidade de dilação probatória, designo 
audiência de instrução, a ser realizada através de videoconfe-
rência, para o dia 07 de março de 2023, às 13:30 hs., para oitiva 
das testemunhas da Administração e da Defesa (fls.129/130). 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A vista e a carga de autos 
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. No agendamento o Advogado, 
após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

DR. ERICSON CRIVELLI – OAB/SP 71.334
DRA. LUCIA PORTO NORONHA – OAB/SP 78.597
DR. VITOR MONAQUEZI FERNANDES – OAB/SP 323.436
DR. FÁBIO JOSÉ CHAVES GONÇALVES – OAB/SP 334.175
DR. MARCO AURÉLIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS – OAB/

SP 408.846
DRA MARIA FERNANDA MAZZUCATTO – OAB/SP 188.777
DR. RODRIGO DOS SANTOS AMORIM – OAB/SP 394.138
DRA. SARA TAVARES QUENTAL RODRIGUES – OAB/SP 

256.006
DR. RODRIGO DE FRANCISCO CAMPOS – OAB/SP 451.810
DR. RENATO HENRIQUE GIAVITI – OAB/SP 268.146
PROCESSO SES 36561/2020 – GDOC 1000726.94419/2020
INTERESSADO: S.T.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls, 52, a saber: 1. Fls. 46/47 verso – Trata-se de requerimento 
formulado pela Defesa da Acusada solicitando redesignação 
de data de interrogatório, tendo em vista não ter tido acesso 
aos documentos que ente antecederam a Portaria inaugural 
deste PAD, para garantia da sua defesa e do contraditório, bem 
como solicita de cópia digital do processo. 2. Defiro os pedidos. 
3. Redesigno o interrogatório da acusada para o dia 23 de 
janeiro de 2023 às 10h30. 4. Defiro cópia digitalizada dos autos, 
devendo a interessada, previamente ao encaminhamento da 
digitalização, comprovar o recolhimento em Documento de Arre-
cadação de Receitas Estaduais - DARE-SP, nos termos da Portaria 
CAT 125, de 09.09.2011, publicada no DOE de 17.09.2011. 5. 
Intime-se a defesa (Dra. Hélen Cristiane Moreira Silva, OAB/SP 
205.286). 6. Publique-se. Cumpra-se. A vista e a carga de autos 
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. No agendamento o Advogado, 
após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

DRA. HÉLEN CRISTIANE MOREIRA SILVA - OAB/SP 205.286
PROCESSO S.S. 001.0200.000.300/2018 GDOC 1000726-

17577/2019
INTERESSADO: I.A.S.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 353, a saber: 1. Acham-se acostadas as fichas 
funcionais atualizadas dos servidores. Declaro encerrada a ins-
trução processual. 2. Com a chegada de tais documentos, dê-se 
ciência às Defesas destes elementos de prova e concomitante, 
da concessão do prazo de sete dias para oferta das Alegações 
Finais. 3. Acuso da parte da Defesa de L.A.B.P.S. a apresentação 
antecipada de Alegações, já carreadas às fls.314/352. Informe o 
Defensor se deseja retificar/acrescentar sua manifestação, diante 
da juntada das Fichas Funcionais. Em caso de silêncio, serão 
consideradas ratificadas as Alegações. Prazo: 48 horas. 4. Aos 
demais Defensores, a partir da publicação do presente, passa 
a transcorrer o prazo de 07 (sete) dias para essa manifestação, 
como já salientado acima. 5. Após, conclusos para elaboração 
do Relatório Final. 6. Intime-se as Defesas, via imprensa oficial. 
Cumpra-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. RUBEM DARIO SORMANI JÚNIOR – OAB/SP 109.636
DRA EVANY ALVES DE MORAES – OAB/SP 279.545
DR. THIAGO MUNARO GARCIA – OAB/SP 248.371
DR. FLÁVIO BARROS BRAGA JUANES – OAB/SP 453.569
DR. NORTON BASILIO – OAB/SP 213.466
DR. APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS – OAB/

SP 97.365
DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA – OAB/SP 

116.800

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS
 Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
 Edital para distribuição de bolsas do Programa de 

Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa 
para posterior seleção de bolsistas

O Reitor e o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação da Univer-
sidade de São Paulo, nos termos do art. 42, I, do Estatuto e do 
art. 15 do Regimento Geral, respectivamente, e considerando

- a necessidade de formação de profissionais capacitados(as) 
para atuar como gestores(as) acadêmicos(as) de projetos de 
pesquisa que propiciem mais eficiência na organização dos 
projetos, otimização do tempo dos(as) pesquisadores(as) e 
maior competitividade internacional da pesquisa, fomentando o 
avanço das áreas de conhecimento e de inovação da Universi-
dade; tornam público o presente edital, que visa conceder bolsas 
no âmbito do Programa de Formação em Gestão Acadêmica 
de Projetos de Pesquisa, conforme Resolução CoPI Nº 8310 e 
Portaria GR Nº 7786, de 29 de agosto de 2022.

de fls. 69, a saber: 1. Recebo a Defesa Prévia de fls. 67/68, com 
03 (três) testemunhas arroladas, sem documentos, com matéria 
preliminar; 2. Indefiro a matéria preliminar de absolvição sumá-
ria, uma vez que, o feito, por ora, não se encontra maduro para 
tanto, razão pela qual, por conseguinte, deverá ser realizada a 
devida instrução processual, e, quando da elaboração do Relató-
rio Final, o mérito será melhor analisado, o mesmo se sucedendo 
em relação à eventual dosimetria da pena; 3. Designo audiência 
de instrução, para as oitivas das testemunhas de Defesa (José 
Carlos da Silva, Itamar Rafael Batista e Reinaldo Leal de Aze-
vedo), o dia 01/11/2023, às 13h30min, por videoconferência; 4. 
Intimem-se as referidas testemunhas, oportunamente, na forma 
da lei; 5. Intime-se a Nobre Defesa Constituída, via imprensa ofi-
cial; 6. Cumpra-se. A vista e a carga de autos poderão ser agen-
dadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, 
das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. ANDRÉ KIYOSHI HABE – OAB/SP 204.394
DR. MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI – OAB/SP 

131.785
PROCESSO SAP 3306631/2019 GDOC 1000726.81245/2020
INTERESSADO: D.H.F.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 3ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 133, a saber: 1. Recebo a Defesa Prévia de fls. 125/126, 
com 01 (uma) testemunha arrolada, bem como os documentos 
de fls. 127/132; 2. Designo audiência de instrução, para a 
oitiva da testemunha de Defesa (Francisco Tomé de Assis), o 
dia 24/10/2023, às 13h30min, por videoconferência; 3. Intime-
-se a referida testemunha, oportunamente, na forma da lei; 4. 
Intime-se a Nobre Defesa Constituída, via imprensa oficial; 5. 
Cumpra-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. ÉVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
DR. DIEGO FERNANDO CRUZ SALES – OAB/SP 339.376
PROCESSO SAP 429397/2021 GDOC 1000726.15812/2021
INTERESSADO: J.O.M.P. e outro
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 12ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do termo de fls. 
169, a saber: Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 11h00., sob a Presidência do Procurador 
do Estado Dr. René Zamlutti Junior, foi instalada a audiência por 
videoconferência, objetivando o interrogatório do acusado LUIZ 
GUSTAVO TEIXEIRA, RG. 22.312.611-1. e a D. Defesa nomeada 
no ato, a Dra. Adriana Haddad Uzum, OAB/SP 94.360, que foram 
devidamente identificados, tendo sido nomeado(a) para a Defe-
sa Dativa o(a) Dr(a). Elaine Gomes de Lima, OAB/SP 254.638, 
– e-mail: elaine.lima@adv.oabsp.org.br – cel. (11) 99662-8265. 
Encerrado o interrogatório mencionado, pela Presidência foi 
deliberado o seguinte: 1) Considerando que a audiência foi 
realizada por intermédio de recursos audiovisuais, deverá a 
Assessoria providenciar a gravação em mídia DVD e sua juntada 
aos autos; 2) Dada a palavra ao(à) Nobre Defensor(a): nada 
requereu. Prosseguido pelo Senhor Presidente, foi deliberado: 3) 
Fica o acusada ciente que este(a) Advogado(a) patrocinará sua 
defesa. Intime-se o(a) defensor(a) ora nomeado(a), pela Impren-
sa Oficial, para apresentar Defesa Prévia, excepcionalmente 
durante a pandemia, no prazo de 7 dias; 4) Com a chegada da 
Defesa Prévia (que será enviada eletronicamente), conclusos 
para deliberação. Nada mais. Encerrou-se o presente termo, que 
reproduz os atos praticados em audiência. Eu, Dulcimara Alcazar 
Rodrigues, Assessor Técnico, digitei e subscrevi. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DRA. ELAINE GOMES DE LIMA - OAB/SP 254.638
PROCESSO SAP 1307/2016 GDOC 1000726.835514/2016
INTERESSADO: C.G.D.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

12ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do termo de 
fls. 156, a saber: 1) À luz do exposto às fls. 155 e do documento 
de fls. 152, expeça-se ofício ao DPME para que seja designada 
nova data para perícia da indiciada. 2) Cumpra-se. Publique-se. 
A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advo-
gado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 
17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No 
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou 
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu 
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde 
outros atendimentos agendados.

DR. VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO – OAB/SP 175.480
SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SES 47877/2020 – GDOC 1000726.643/2021
INTERESSADO: S.M.S.O.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls, 93, a saber: 1. Nomeio para defesa da acusada S.M.S.O., 
perante a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, o Dr. 
João Monteiro de Castro - OAB/SP nº 109.678. 2. Intime-se o 
defensor pela Imprensa Oficial para ciência da nomeação e para 
que apresente a defesa prévia no prazo legal. 3. Publique-se. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 
17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No 
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou 
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu 
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde 
outros atendimentos agendados.

DR. JOÃO MONTEIRO DE CASTRO - OAB/SP 109.678
PROCESSO SES 1052671/2019 – GDOC 

1000726.545483/2019
INTERESSADO: F.S.N.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 

5245124
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DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
Carteira de Identidade – RG (para candidatos(as) 

brasileiros(as)) frente e verso; RNE (para candidatos(as) estran-
geiros (as))

Cadastro de Pessoa Física – CPF (caso o RG possua o nº do 
CPF, fica dispensado o envio desse documento)

Certidão de Nascimento ou Casamento;
Passaporte (somente para candidatos(as) estrangeiros(as))
Comprovante de quitação do Serviço Militar (para can-

didatos do sexo masculino e não exigido para candidatos 
estrangeiros);

Título de Eleitor (não exigido para candidatos(as) 
estrangeiros(as));

As informações referentes à forma e prazo para entrega 
dos documentos obrigatórios para matrícula serão enviadas 
pela Seção Técnica de Pós-graduação aos alunos aprovados no 
processo seletivo.

COMPROVANTES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRAN-
GEIRA

Os(as) candidatos(as) aprovados no processo de seleção 
deverão comprovar proficiência em língua estrangeira até (seis) 
meses, a contar do ato da matrícula, conforme disposto na Ins-
trução Normativa nº 10, de 07 de abril de 2021.

DISPOSIÇÕES FINAIS
? As aulas das disciplinas do Programa de Pós-graduação 

em Design - Mestrado e Doutorado são ministradas presencial-
mente no Câmpus de Bauru.

? O(a) candidato(a) que descumprir o pagamento da taxa 
de inscrição ou às orientações estabelecidas neste Edital será 
considerado(a) desclassificado(a).

? Não haverá devolução da taxa de inscrição em caso de 
indeferimento da inscrição, desistência do(a) candidato(a) ou 
qualquer outro motivo.

? A Unesp e o Programa não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição não recebida por falha técnica de com-
putador, falha de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação e Internet, bem como por outros fatores de ordem 
técnica que impeçam a transferência de dados e impossibilitem 
o(a) candidato(a) de efetuar sua inscrição.

? O(a) candidato(a) aprovado no resultado final do Processo 
Seletivo 2023 que não enviar ou entregar a documentação 
exigida para matrícula, no prazo previsto, será considerado(a) 
desistente e não poderá efetuar matrícula.

? A inscrição implica na completa ciência e aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais 
não pode o(a) candidato(a) alegar qualquer espécie de desco-
nhecimento.

INFORMAÇÕES
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetu-

ra, Artes, Comunicação e Design.
Home Page https://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/
Endereço Eletrônico (E-mail): ppgdes.faac@unesp.br
Telefones: (14) 3103-4826 ou (14) 3103-4878

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 EDITAL DTAc nº 11/2022
PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO E DOUTORADO EM 

SERVIÇO SOCIAL DE 2023
A Direção da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – 

UNESP, Câmpus de Franca/SP torna público que, no período de 
01/09 a 29/09/2022, estarão abertas as inscrições para o Proces-
so Seletivo de 2023 do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social (PPGSS), Área de Concentração: “Serviço Social: Trabalho 
e Sociedade”, com 3 (três) Linhas de Pesquisa:

a) Trabalho, Capitalismo e Processos Sociais
b) Serviço Social, Formação e Trabalho Profissional
c) Estado, Políticas Sociais e Serviço Social
1. Processo de Seleção
1.1 O PPGSS disponibiliza o preenchimento de 31 (trinta e 

uma) vagas, das quais 70% serão destinadas para Assistentes 
Sociais. Do total de vagas serão: 17 (dezessete) para o Mestra-
do e 14 (quatorze) para o Doutorado. O Processo de Seleção 
compreenderá:

1.2 Para brasileiros/as:
a) Inscrição e Análise da Documentação;
b) Análise do Projeto de Pesquisa;
c) Análise Currículo Lattes documentado;
d) Arguição e Entrevista online;
e) Exame de Proficiência (o idioma deverá ser indicado no 

ato da inscrição. O exame será realizado após o ingresso e será 
obrigatório para a obtenção da titulação).

1.3 Para estrangeiros/as:
a) Inscrição e Análise da Documentação;
b) Análise do Projeto de Pesquisa;
c) Análise Currículo Lattes documentado;
d) Arguição e Entrevista online;
e) Exame de Proficiência (o idioma deverá ser indicado no 

ato da inscrição. O exame será realizado após o ingresso e será 
obrigatório para a obtenção da titulação);

f) Domínio da Língua Portuguesa, para candidatos/as 
estrangeiros/as em todo processo seletivo.

1.4 É obrigatório e de responsabilidade exclusiva dos/as 
candidatos/as o acesso à computador com internet, webcam 
ou câmera e microfone, sendo que a entrevista será realizada 
online.

1.5 Será desclassificado/a o/a candidato/a que não se aten-
tar para exigências previamente publicadas quanto à data, ao 
horário e à forma de realização do presente Edital.

2. Reserva de Vagas
2.1 O PPGSS disponibilizará neste edital, 08 (oito) vagas, 

reservadas preferencialmente, para ingresso por meio da política 
de ações afirmativas.

a) 02 (duas) vagas, reservadas preferencialmente, para 
ingresso de pessoas com deficiência.

b) 02 (duas) vagas destinadas para candidatos/as autode-
clarados negros/as – pretos/as ou pardos/as.

c) 02 (duas) vagas para candidatos/as autodeclarados/as 
travestis, transgêneros ou transexuais.

d) 02 (duas) vagas para candidatos/as estrangeiros advin-
dos de países da América Latina, África e países Lusófonos, da 
área das Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

2.2 Para concorrer às vagas pela política de ações afir-
mativas, os/as candidatos/as deverão preencher um formulário 
de autodeclaração no ato da inscrição, conforme modelo que 
constitui o Anexo 4 deste edital. Os/as candidatos/as que não 
preencherem o formulário de autodeclaração serão conside-
rados/as como de ampla concorrência. Não será permitida a 
alteração dessa opção no decorrer do processo.

2.3 No ato da inscrição, os/as candidatos/as que optarem 
pela política de ações afirmativas cujo perfil permita mais do que 
uma opção para essas vagas deverão eleger uma das modalida-
des, sendo automaticamente excluídos/as das demais, não sendo 
permitida alteração posterior dessa opção.

2.4 As vagas para autodeclarados/as negros/as - pretos/as 
ou pardos/as, autodeclarados/as travestis, transgêneros ou tran-
sexuais, pessoa com deficiência ou estrangeiro serão preenchi-
das seguindo-se as mesmas etapas e critérios de avaliação das 
vagas da ampla concorrência, respeitando-se as particularidades 
explicitadas no decorrer deste edital.

2.5 As vagas remanescentes da política de ações afirmativas 
destinadas a autodeclarados/as negros/as – pretos/as ou pardos/
as e autodeclarados/as travestis, transgêneros ou transexual, 
pessoas com deficiências ou estrangeiros serão destinadas para 
candidatos/as da ampla concorrência.

2.6 Os/as candidatos/as com deficiência, ao inscrever-se, 
deverão informar o tipo de deficiência e anexar laudo médi-
co legível e formulário (Anexo 2) no campo indicado. Os/as 
candidatos/as com deficiência que necessitarem de condições 

1.7. Iniciação Científica com bolsa (CNPq ou FAP’s), mínimo 
de 01 ano – 1,0 ponto por cada ano.

1.8. Iniciação Científica sem bolsa formalizada por institui-
ção de ensino – 0,5 ponto por cada ano

1.9. Disciplina cursada e/ou cursando como aluno especial 
no PPGDesign - 0,5 ponto por disciplina.

1.10. Participação em Grupo de Pesquisa certificado pelo 
CNPq – 0,5 ponto.

Grupo 2 – Coeficiente de rendimento acadêmico – até 2 
pontos

Grupo 3 – Produção Bibliográfica / Técnica – pontuação 
máxima: 3,0 pontos.

3.1. Autoria (ou co-autoria) de livro publicado. Pontuado 
por livro na área do design ou afins – 1,5 ponto por Livro (até 
3,0 pontos).

3.2. Autoria (ou co-autoria) capítulo de livro publicado. 
Pontuado por capítulo na área do design ou afins – 1,0 ponto 
por Capítulo (até 2,0 pontos).

3.3. Artigo científico publicado em periódico classificado 
pela CAPES na área do design ou afins – 1,5 ponto por Artigo 
(até 3,0 pontos).

3.4. Artigo científico publicado em anais de congresso no 
exterior na área do design ou afins – 1,0 ponto por Artigo (até 
2,0 pontos).

3.5. Artigo científico publicado em anais de congresso no 
país na área do design ou afins – 1,0 ponto por Artigo (até 
2,0 pontos).

3.6. Participação em evento científico, na área do design ou 
afins, com apresentação de trabalho – 1,0 ponto por apresenta-
ção (até 1,0 ponto).

3.7. Participação em evento científico, na área do design 
ou afins, sem apresentação de trabalho – 0,5 ponto por evento 
(até 1,0 ponto).

3.8. Depósito de patente de produto ou processo – 1,5 
pontos por patente (até 3,0 pontos).

PARA DOUTORADO
Grupo 1 – Formação Acadêmica – pontuação máxima: 2,0 

pontos.
1.1. Mestrado concluído em Design - 2,0 pontos.
1.2. Mestrado concluído em áreas afins ao Design - 1,5 

pontos.
1.3. Mestrado concluído em outras áreas – 1,0 ponto.
1.4. Mestrado em andamento em Design – 1,0 ponto.
1.5. Mestrado em andamento em áreas afins ao Design – 

0,5 ponto.
1.6. Disciplina cursada e/ou cursando como aluno especial 

no PPGDesign (após conclusão do mestrado) - 0,5 ponto por 
disciplina.

Grupo 2 – Atuação em Ensino – pontuação máxima: 2,0 
pontos.

2.1. Exercício do magistério no Ensino Superior, como 
docente em disciplinas afins ao Design, pontuado por ano letivo 
completo, não cumulativa com outras similares no mesmo perí-
odo, sendo 1,0 ponto por ano.

2.2. Exercício do magistério no Ensino Fundamental e 
Médio, pontuado por semestre letivo completo, não cumulativa 
com outras similares no mesmo período, sendo 0,5 ponto por 
ano.

Grupo 3 – Produção Bibliográfica / Técnica – pontuação 
máxima: 6,0 pontos.

3.1. Autoria (ou co-autoria) de livro publicado, na área do 
design ou afins. Pontuado por livro, após ano de início do mes-
trado – 2,0 pontos por Livro (até 4,0 pontos).

3.2. Autoria (ou co-autoria) capítulo de livro publicado, na 
área do design ou afins. Pontuado por capítulo, após ano de 
início do mestrado – 2,0 pontos por capítulo (até 4,0 pontos).

3.3. Artigo científico publicado em periódico classificado 
pela CAPES, na área do design ou afins, após ano de início do 
mestrado – Qualis A1 e A2, B1, B2: 2,0 pontos por Artigo; demais 
Qualis, 1,0 ponto por Artigo (até 4,0 pontos).

3.4. Artigo científico publicado em anais de congresso no 
exterior, na área do design ou afins, após ano de início do mes-
trado – 1,0 ponto por Artigo (até 2,0 pontos).

3.5. Artigo científico publicado em anais de congresso no 
país, na área do design ou afins, após ano de início do mestrado 
– 1,0 ponto por Artigo (até 2,0 pontos).

3.6. Participação em evento científico, na área do design 
ou afins, com apresentação de trabalho, após ano de início do 
mestrado – 1,0 ponto por apresentação (até 2,0 pontos).

3.7. Depósito de patente de produto ou processo, após ano 
de início do mestrado - 1,5 ponto por patente

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA
Os(as) candidatos(as) serão entrevistados por docentes 

do Programa de Pós-graduação em Design, de acordo com a 
Linha de Pesquisa relacionada ao Projeto de Pesquisa. Não será 
conferido grau numérico à entrevista, mas exclusivamente os 
conceitos: Aprovado ou Reprovado.

Serão avaliados os seguintes aspectos:
a) clareza e lógica da argumentação;
b) profundidade e abrangência da abordagem proposta;
c) vinculação à bibliografia e à linha de pesquisa do 

Programa;
d) produção intelectual do(a) candidato(a) em relação 

aos aspectos quantitativos, qualitativos e de aderência ao pré-
-projeto de pesquisa apresentado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BONSIEPE, G. Design, Cultura e Sociedade. São Paulo: Edgar 

Blücher Ltda, 2011.
DENIS, R. C. Uma introdução à história do design. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2000.
LÖBACH, B. Desenho industrial. Bases para a configuração 

dos produtos industriais. São Paulo: Edgar Blücher, 2001.
IIDA, I. Ergonomia - projeto e produção. 2ª edição. São 

Paulo: Edgar Blücher, 2016.
PASCHOARELLI, L.C.; SILVA, J.C.P. (orgs). Design Ergonômi-

co: Estudos e Aplicações. Bauru: Canal 6, 2013.
CARDOSO, RAFAEL. Design para um mundo complexo. São 

Paulo, Cosac Naif, 2012.
RESULTADO FINAL
O resultado final será publicado em lista única, em ordem 

alfabética e com a indicação do(a) respectivo(a) orientador(a). 
Será considerado aprovado(a) o(a) candidato(a) que estiver 
classificado(a) dentro do número de vagas oferecidas pelo neste 
edital. O(a) candidato(a) que for aprovado(a) na entrevista, 
porém classificado(a) em posição posterior ao número de vagas 
oferecidas, ficará em lista de espera. Caso algum(a) candidato(a) 
aprovado(a) não realize a matrícula dentro do prazo, o(a) 
candidato(a) seguinte da lista de espera será convocado(a), 
conforme ordem de classificação. A lista de espera terá validade 
até 04 de março do primeiro ano letivo referente a este processo 
seletivo.

MATRÍCULA
Terá direito à matrícula o(a) candidato(a) aprovado no 

processo seletivo desde que classificado dentro do número 
de vagas oferecidas e formalmente aceito por um orientador 
credenciado nos Cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado 
do Programa de Pós-graduação em Design da FAAC/Unesp/
Bauru. O(a) referido(a) candidato(a) deverá efetuar a matrícula 
nos dias estabelecidos pelo Calendário Escolar do ano letivo de 
2023 e, conforme orientação da Seção Técnica de Pós-graduação 
da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. Caso 
o(a) candidato(a) não efetue a matrícula nas datas estipuladas 
e/ou não encaminhe os documentos exigidos para a efetivação 
da matrícula, terá a vaga cancelada automaticamente.

quisa e aos projetos de pesquisa dos docentes credenciados 
no PPGDesign. Recomenda-se que o(a) candidato(a) siga as 
especificações sugeridas pela FAPESP, disponível no site: http://
www.fapesp.br/253

Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) devidamente preen-
chido, apresentado completo, acompanhado de documentação 
comprobatória, exclusivamente dos itens estabelecidos nos 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES. Não serão 
considerados os documentos comprobatórios fora desta deter-
minação.

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais);

Diploma ou Certificado de Conclusão, frente e verso, de 
curso de graduação ou de nível superior;

Histórico Escolar do curso de graduação ou de nível 
superior;

Histórico Escolar do curso de Mestrado (final ou em anda-
mento);

Para candidatos residentes no exterior, carta de solicitação 
para realização de entrevista por videoconferência, com com-
provante de residência.

RELAÇÃO DE ORIENTADORES
A lista de orientadores do PPGDesign-UNESP com vagas 

para o MESTRADO é:
PLANEJAMENTO DE PRODUTO
- Profa. Dra. Cássia Letícia Carrara Domiciano
- Profa. Dra. Fernanda Henriques
- Profa. Dra. Marizilda dos Santos Menezes
- Profa. Dra. Mônica Cristina de Moura
- Profa. Dra. Paula da Cruz Landim
- Prof. Dr. Tomás Queiroz Ferreira Barata
- Profa. Dra. Joedy Luciana Barros Marins Bamonte
ERGONOMIA
- Prof. Dr. Fausto Orsi Medola
- Prof. Dr. Galdenoro Botura Junior
- Prof. Dr. Luis Carlos Paschoarelli
- Profa. Dra. Marizilda dos Santos Menezes
- Prof. Dr. Sérgio Tosi Rodrigues
- Prof. Dr. Luis Carlos Paschoarelli
- Prof. Dr. José Angelo Barela
A lista de orientadores do PPGDesign-UNESP com vagas 

para o DOUTORADO é:
PLANEJAMENTO DE PRODUTO
- Profa. Dra. Mônica Cristina de Moura
- Profa. Dra. Marizilda dos Santos Menezes
- Prof. Dr. Tomás Queiroz Ferreira Barata
ERGONOMIA
- Prof. Dr. Sérgio Tosi Rodrigues
- Prof. Dr. Luis Carlos Paschoarelli
- Prof. Dr. José Angelo Barela
Sugere-se aos(às) candidatos(as) consultar os respectivos 

Currículos Lattes \<https://www.faac.unesp.br/#!/pos-gradua-
cao/mestrado-e-doutorado/design/corpo-docente/\> dos orien-
tadores, de forma a se inteirar de seus projetos de pesquisa e 
áreas de atuação.

CRONOGRAMA
de 03 de setembro a 03 de outubro de 2022: período de 

inscrições;
14 de outubro de 2022: divulgação da relação de 

candidatos(as) com inscrições deferidas e indeferidas;
de 17 de outubro a 21 de outubro de 2022: Avaliação do 

Currículo Lattes documentado (caráter eliminatório);
até 28 de outubro de 2022: divulgação do resultado dos 

aprovados na avaliação do Currículo Lattes;
de 03 a 18 de novembro de 2022: Avaliação do pré-projeto 

de Pesquisa (caráter eliminatório);
até 25 de novembro de 2022: divulgação dos candidatos 

aprovados na avaliação do pré-projeto de pesquisa e convoca-
dos para a entrevista presencial, a ser realizada na Seção Técnica 
de Pós-graduação da FAAC/Unesp-Bauru. Candidatos residentes 
no exterior, mediante comprovação de residência, poderão soli-
citar no ato da inscrição a realização de sua entrevista por meio 
de videoconferência. A solicitação será apreciada pelo Conselho 
do Programa de Pós-graduação em Design;

de 29 de novembro a 07 de dezembro de 2022: entrevista 
(caráter eliminatório);

até 16 de dezembro de 2022: divulgação do resultado final.
Observação: O(a) candidato(a) poderá interpor recurso, 

devidamente justificado por escrito, em até 48 horas após a 
divulgação de cada etapa do processo seletivo; apresentando-o 
por e-mail (ppgdes.faac@unesp.br). O recebimento do recurso 
será confirmado pelo e-mail.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS DE PES-
QUISA

PARA MESTRADO – (caráter eliminatório – pontuação 
mínima: 06 pontos)

Os pré-projetos de Pesquisa (para Mestrado Acadêmico) 
serão avaliados nos seguintes aspectos, com as respectivas 
pontuações:

Organização Geral dos argumentos e propósitos – pontua-
ção máxima: 1,0 ponto

Fundamentação Teórica atualizada e pertinente às linhas de 
pesquisa do programa – pontuação máxima: 2,5 pontos

Relevância e originalidade dos objetivos propostos, de 
acordo com as linhas de pesquisa do programa – pontuação 
máxima: 2,5 pontos

Adequação da estratégia metodológica (descrição dos 
materiais e métodos) aos objetivos propostos – pontuação 
máxima: 3,0 pontos

Adequação do cronograma com a duração do curso (exequi-
bilidade) – pontuação máxima: 1,0 ponto.

PARA DOUTORADO (caráter eliminatório – pontuação 
mínima: 07 pontos)

Os pré-projetos de Pesquisa (para Doutorado) serão ava-
liados nos seguintes aspectos, com as respectivas pontuações:

Organização Geral dos argumentos e propósitos – pontua-
ção máxima: 1,5 pontos

Fundamentação Teórica atualizada e pertinente às linhas de 
pesquisa do programa – pontuação máxima: 1,5 pontos

Relevância e originalidade da questão de pesquisa, hipóte-
ses e objetivos propostos, de acordo com as linhas de pesquisa 
do programa – pontuação máxima: 3,0 pontos

Adequação da estratégia metodológica (descrição dos 
materiais e métodos) aos objetivos propostos – pontuação 
máxima: 3,0 pontos

Adequação do Cronograma com a duração do curso (exe-
quibilidade) – pontuação máxima: 1,0 ponto.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES
Na avaliação do Currículo Lattes serão considerados três 

grupos de atividades cuja pontuação é detalhada a seguir; sendo 
que o(a) candidato(a) ao Mestrado deverá obter pontuação 
mínima de 05 (cinco) pontos enquanto o(a) candidato(a) ao 
Doutorado deverá obter pontuação mínima de 06 (seis) pontos 
para ser aprovado nesta fase; e só serão validados os itens DEVI-
DAMENTE COMPROVADOS com cópia documental:

PARA MESTRADO
Grupo 1 – Formação Acadêmica – pontuação máxima: até 

5,0 pontos.
1.1. Graduação concluída em Design – 3,0 pontos.
1.2. Graduação concluída em áreas afins ao Design – 2,0 

pontos.
1.3. Graduação em andamento em Design – 1,5 pontos.
1.4. Graduação em andamento em áreas afins ao Design 

- 1 ponto.
1.5. Graduação concluída em outras áreas - 0,5 ponto.
1.6. Especialização lato sensu concluída em áreas afins à 

Linha de Pesquisa que pretende atuar na Pós-Graduação, míni-
mo 360 horas - 1,5 pontos.

Entrevistas
19 de Setembro de 2022
Divulgação dos resultados (Segunda Etapa)
21 de Setembro de 2022
Período de recursos
22 a 23 de Setembro de 2022
Divulgação de resultados finais
26 de Setembro de 2022
Assinatura e envio do Termo de Compromisso pelos bolsis-

tas à Coordenação do projeto
Até 3 de outubro de 2022
Período de vigência das bolsas
Outubro de 2022 a Agosto de 2023
VII. DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos 

pelo Comitê Editorial da BJLAS.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 Edital
O Diretor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo, Prof. Dr. Alberto Luiz Francato, convoca as seguintes 
eleições:

- eleição discente de 01 (um) titular e seu respectivo 
suplente do curso de Graduação em Engenharia Civil, junto à 
Congregação da FECFAU, com mandato de 01 (um) ano, a partir 
de 31/03/2023.

- eleição discente de 01 (um) titular e seu respectivo suplen-
te do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, junto à 
Congregação da FECFAU, com mandato de 01 (um) ano, a partir 
de 04/05/2023.

As inscrições serão recebidas das 09 horas do dia 
03/10/2022 até às 16 horas do dia 06/10/2022, via formulário 
eletrônico.

A votação eletrônica será realizada das 09 horas do dia 
10/10/2022 até às 16 horas do dia 14/10/2022, por meio do 
sistema e-Voto da Unicamp.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes, 
Comunicação e Design
 Edital nº 11/2022 - DTA/STPG/FAAC
A Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design 

da UNESP - Câmpus de Bauru torna público que no período 
de 03 de setembro a 03 de outubro de 2022, estarão abertas 
as inscrições para seleção de aluno regular junto ao Programa 
de Pós-graduação em Design, Cursos de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado, para ingresso no ano letivo de 2023.

Área de Concentração: Desenho de Produto.
Linhas de Pesquisa: Ergonomia e Planejamento de Produto.
VAGAS
- Mestrado: 22 (vinte) vagas
- Doutorado: 08 (seis) vagas
O preenchimento das vagas é condicionado à aprovação no 

processo seletivo e à quantidade de vagas por docente orienta-
dor, não havendo obrigatoriedade do preenchimento de todas 
as vagas oferecidas.

INSCRIÇÕES
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet 

com início às 00h01 do dia 03 de setembro e término às 23h59 
do dia 03 de outubro de 2022.

Para inscrever-se o(a) candidato(a) deverá acessar o ende-
reço eletrônico: \<https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/
publico/inscricao.principal.action?unidade=3&tipo=REGUL
AR\>, localizar o link correlato à inscrição para aluno regular 
de pós-graduação, preencher todos os campos corretamente.

Após a efetivação da inscrição o(a) candidato(a) receberá 
um e-mail com as informações do link, login e senha para acesso 
ao upload de documentos.

O(a) candidato(a) deve preencher todos os campos de 
forma correta, bem como anexar os documentos solicitados, 
de acordo com o curso pretendido, por meio de upload de 
arquivos no formato PDF (Portable Document Format) no campo 
correspondente.

Durante o período de inscrições o(a) candidato(a) poderá 
realizar alterações nos arquivos ou inserir documentos que 
ainda não havia inserido ou trocar documentos que inseriu 
incorretamente.

TAXA DE INSCRIÇÃO
O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 84,00 

(oitenta e quatro reais), deve ser realizado por meio de depósito 
ou transferência eletrônica em nome de:

UNESP – BAURU - FAAC
CGC. 48031918/0029-25
Banco do Brasil
Banco nº 001, Agência 6919-1, Conta Corrente, nº 30113-2.
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO MESTRADO
Documento de identidade com foto (são considerados docu-

mentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Mili-
tares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de 
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 
por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; 
carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo com foto))

Pré-projeto de Pesquisa, sem identificação nominal do(a) 
candidato(a), cujo tema esteja adequado às linhas de pes-
quisa e aos projetos de pesquisa dos docentes credenciados 
no PPGDesign. Recomenda-se que o(a) candidato(a) siga as 
especificações sugeridas pela FAPESP, disponível no site: http://
www.fapesp.br/253

Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) devidamente pre-
enchido, apresentado completo, acompanhado de cópias de 
documentação comprobatória exclusivamente dos itens estabe-
lecidos nos CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES. 
Não serão considerados os documentos comprobatórios fora 
desta determinação.

Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor 
de R$ 84,00 (oitenta e quatro e seis reais);

Histórico escolar do curso de graduação ou de nível superior 
(final ou em andamento);

Para candidatos residentes no exterior, carta de solicitação 
para realização de entrevista por videoconferência, com com-
provante de residência.

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO DOUTORADO
Documento de identidade com foto (são considerados docu-

mentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Mili-
tares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de 
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 
por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; 
carteiras de identidade do trabalhador; carteira nacional de 
habilitação (somente o modelo com foto)).

Pré-projeto de Pesquisa, sem identificação nominal do(a) 
candidato(a), cujo tema esteja adequado às linhas de pes-
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