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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES 
EDITAL EACH/ ATAc 036/2022 
Resultado Final / Homologação 

 
Nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto de 2022, nos 

termos do Edital EACH/ATAc 054/2019 e das 

demais normas que regulamentam os concursos 

docentes na USP, realizou-se, na Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades, o concurso 

público de títulos e provas para provimento de um 

cargo de Professor Titular, em Regime de 

Dedicação Integral à Docência e à pesquisa 

(RDIDP), referência MS-6, da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo, na Área Ambiente. A Comissão Julgadora 

foi constituída pelos seguintes membros: Prof. Dr. 
Luis Paulo de Carvalho Piassi (EACH/USP); Prof. 

Dr. André Carlos Busanelli de Aquino (EACH/USP); 

Prof. Dr. Eduardo Siegle (IO/USP); Prof. Dr. Pedro 

Roberto Jacobi (IEA/USP); Prof.ª Dr.ª Dalva Maria 

da Silva Matos (UFSCar). Para esse certame, 

realizado de acordo com a convocação para as 

provas, publicada no D.O.E. de 31 de maio de 

2022, nos termos do Artigo 189 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo e cronograma 

estabelecido pela Comissão Julgadora e 

apresentado aos candidatos, inscreveram-se os 

Doutores: Luis Cesar Schiesari; Sérgio Almeida 

Pacca; Marcelo Antunes Nolasco; Júlia Baruque 

Ramos; Tiago Maurício Francoy. Às 09 horas e 06 

minutos, na sala da Congregação da EACH, 
realizou-se, perante a Comissão Julgadora, a 

Prova Pública Oral de Erudição do candidato Luis 

Cesar Schiesari sobre o tema por ele proposto, a 

saber: “Entendendo a intensificação no uso 
da terra como um gradiente ecológico”. A prova 

obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 

efetuada em 50 minutos. Durante a prova o 

candidato realizou uma exposição abrangente, 
crítica, analítica articulada sobre o tema escolhido. 
Às 10 horas e 17 minutos, realizou-se, perante a 

Comissão Julgadora, a Prova Pública Oral de 

Erudição do candidato Ségio Almeida Pacca sobre 

o tema por ele proposto, a saber: “Ambiente, 

desenvolvimento e políticas públicas”. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 

efetuada em 58 minutos. Durante a prova o 

candidato realizou sua exposição de maneira 

coerente. Às 11 horas e 40 minutos, realizou-se, 

perante a Comissão Julgadora, a Prova Pública 

Oral de Erudição do candidato Marcelo Antunes 

Nolasco sobre o tema por ele proposto, a saber: 
“Saneamento e sustentabilidade ambiental: a 

poluição de rios, os problemas e os desafios”. A 

prova obedeceu ao tempo regu- 
lamentar, tendo sido efetuada em 59 minutos. 

Durante a prova o candidato realizou a exposição 

de suas linhas de pesquisa de forma consistente. 
Às 13 horas e 48 minutos, realizou-se, perante a 

Comissão Julgadora, a Prova Pública Oral de 

Erudição da candidata Júlia Baruque Ramos sobre 

o tema por ela proposto, a saber: “Sustentabilidade 

na indústria têxtil e confecção”. A prova obedeceu 
ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em 59 

minutos. Durante a prova a candidata apresentou 

descritivamente aspectos da sua área de atuação. 
Às 15 horas e 11 minutos, realizou-se, perante a 

Comissão Julgadora, a Prova Pública Oral de 

Erudição do candidato Tiago Maurício Francoy 

sobre o tema por ele proposto, a saber: “Ser- 
viços ecossitêmicos, as abelhas e sua importância 

para a segurança alimentar da humanidade”. A 

prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo 

sido efetuada em 55 minutos. Durante a 
prova o candidato realizou uma reflexão articulada 

e abrangente de sua área de pesquisa 

apresentando implicações e desafios de seu 

campo de pesquisa. No dia 09 de agosto, às 08 

horas e 35 minutos, na sala da Congregação da 

EACH, realizou-se, o Julgamento do Memorial 
com Prova Pública de Arguição do candidato Luis 

Cesar Schiesari. O candidato respondeu de forma 

clara e assertiva aos questionamentos feitos pelos 

membros da banca. Às 13 horas e 25 minutos, 

realizou-se, o Julgamento do Memorial com Prova 

Pública de Arguição do candidato Sérgio 
Almeida Pacca. O candidato respondeu de forma 

satisfatória às questões formuladas pela banca 

sobre sua atuação.No dia 10 de agosto, às 08 

horas e 35 minutos, na sala da 
Congregação da EACH, realizou-se, o Julgamento 

do Memorial com Prova Pública de Arguição do 

candidato Marcelo Antunes Nolasco. O candidato 

respondeu detalhadamente aos questionamentos 

feitos pelos membros da banca, apresentando sua 

visão sobre a unidade e a universidade. 
Às 13 horas e 09 minutos, realizou-se, o 

Julgamento do Memorial com Prova Pública de 

Arguição da candidata Júlia Baruque Ramos. A 

candidata respondeu parcialmente às questões 

formuladas pela banca. No dia 11 de agosto, às 08 

horas e 01 minuto, na sala da Congregação da 

EACH, realizou-se, o Julgamento do Memorial 
com Prova Pública de Arguição do candidato Tiago 

Maurício Francoy. O candidato respondeu de forma 

abrangente e assertiva todos os questionamentos 

feitos pelos membros da banca, apresentando 

conhecimento profundo, visão estratégica e 

refletindo propositivamente sobre caminhos da 

universidade. Todos os candidatos participaram da 

Prova Pública Oral de Erudição, da Prova Pública 

de Arguição e do Julgamento dos Títulos. Foram 

obedecidas rigorosamente todas as normas 
regimentais previstas no Edital de Abertura. 
Ao término das provas, verificando as notas 

atribuídas, a Comissão Julgadora indicou, por 

unanimidade, o candidato Tiago Maurício Francoy 

para o cargo de professor titular e sub- 
mete o resultado à Congregação da Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de 

São Paulo. Homologado pela Congregação da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades em 

sessão ordinária realizada em 21 de setembro de 

2022. 


