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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  

EDITAL EACH/ ATAc 60/2022  

Resultado Final / Homologação  

Nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2022, nos 

termos do Edital EACH/ATAc 023/2022 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 obtenção do título de Livre-Docente, na Área de 

Conhecimento: Ciências Humanas e Artes; 

Especialidade: Arte e Atividade Física. A Comissão 

Julgadora foi constituída pelos Professores Doutores 

Luis Paulo de Carvalho Piassi (EACH/USP) na qualidade 

de presidente da banca, Marco Antonio Bettine de 

Almeida (EACH/USP), Amilcar Zani Netto (ECA/USP), 

Luis Antônio Eugênio Afonso (ECA/USP) e Maria Helena 

Franco de Araújo Bastos (ECA/USP).  

Para esse certame, realizado de acordo com a 

convocação para as provas publicada no D.O.E. de 

15.09.2022, nos termos do Artigo 189 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo, inscreveu-se a 

Professora Doutora Marília Velardi.  

Às 10 horas e 20 minutos, do dia 18 de outubro 

de 2022, deu-se o início do JULGAMENTO DO 

MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da 

candidata Prof.ª Dr.ª Marília Velardi. Em sessão pública, 

os membros da banca, na forma regimental arguiram a 

candidata Prof.ª Dr.ª Marília Velardi. O memorial 

apresentado pela candidata mostra uma trajetória 

sólida, contundente, com contribuição expressiva e 

diligente. A produção científica, extensa e abundante, 

evidencia uma contribuição de ponta e inovadora no 

campo. Sublinha-se sua liderança no campo da pesquisa 

radicalmente qualitativa baseada nas artes e seu papel 

de articulação de grupos de pesquisa, desde o nível de 

graduação e pós-graduação até as interações com 

universidades internacionais, especialmente as latino-

americanas e a Universidade de Chicago. Demonstrou 

também relevante papel nas atividades administrativas 

da unidade. A candidata foi questionada a respeito dos 

principais aspectos de sua trajetória, respondendo com 

propriedade e competência a todas as questões 

formuladas pela banca. Terminada a arguição, às 12 

horas e 20 minutos, a Comissão Julgadora suspendeu os 

trabalhos por uma hora. Após retorno, a Comissão 

Julgadora procedeu ao julgamento. Às 13 horas e 25 

minutos, os membros da Comissão atribuíram, 

individualmente, as notas referentes a essa prova, as 

quais foram guardadas em envelope devidamente 

lacrado, rubricado e guardado na Assistência Técnica 

Acadêmica.  

Às 14 horas e 30 minutos, iniciou-se a DEFESA 

DA TESE intitulada “sobre ECOS de simpatia”, 

procedendo- se às arguições por parte da Comissão 

Julgadora, conforme consta no Estatuto da 

Universidade de São Paulo. A candidata respondeu 

brilhantemente às questões que lhe foram formuladas 

sobre o trabalho apresentado, confirmando o 

excepcional conhecimento na área do certame. 

Terminada a defesa da tese, às 17 horas e 30 minutos, a 

Comissão Julgadora atribuiu, individualmente, as notas 

dessa prova, encerrando-as em envelope, 

posteriormente rubricado pelos respectivos 

examinadores e guardados na Assistência Técnica 

Acadêmica. A Comissão Julgadora deu por encerrados 

os trabalhos desse dia. No dia 19 de outubro de 2022, 

no mesmo local, às 10 horas e 16 minutos, o senhor 

Presidente da Comissão Julgadora, Prof. Dr. Luis Paulo 

de Carvalho Piassi, após transmitir instruções referentes 

à prova e distribuir folhas devidamente rubricadas à 

candidata, promoveu o sorteio do ponto para a PROVA 

ESCRITA, a saber: nº 10 (dez) – "Performance em 

pesquisa qualitativa crítica". A candidata passou a 

elaborar a prova para o ponto sorteado. Durante 

sessenta minutos após o sorteio do ponto, a candidata 

teve acesso a livros, periódicos e outros documentos 

bibliográficos para consulta, nos termos da legislação 

em vigor. Às 15 horas e 16 minutos, ocorreu o término 

da Prova Escrita. Às 15 horas e 17 minutos a candidata 

tomou ciência da lista de pontos da Prova Didática e 

imediatamente procedeu ao sorteio do ponto, a saber: 

nº 07 (sete) - "As pesquisas qualitativas na atualidade: 

novas tendências e epistemologias emergentes". A 

Comissão Julgadora deu por encerradas as atividades 

desse dia.  

No dia 20 de outubro de 2022, no mesmo local, 

às 15 horas e 17 minutos foram retomadas as 

atividades com a presença da candidata e quatro 

membros da banca. Por conta de atraso do transporte 

oferecido pela Universidade de São Paulo ao membro 

Comissão Julgadora, Prof. Dr. Luís Antônio Eugenio 

Afonso, o senhor Presidente, Prof. Dr. Luis Paulo de 

Carvalho Piassi suspendeu o início das provas até a 

chegada do referido membro, o que ocorreu às 16 

horas e quarenta minutos, quando se procedeu 

imediatamente à realização da PROVA DIDÁTICA. O 
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senhor Presidente, Prof. Dr. Luis Paulo de Carvalho 

Piassi, passou a palavra à Prof.ª Dr.ª Marília Velardi, que 

discorreu durante 46 minutos sobre o ponto sorteado. 

Na exposição, a Prof.ª Dr.ª Marília Velardi demonstrou 

inquestionável capacidade, experiência didática e 

domínio do conteúdo, atendendo com louvor às 

expectativas e exigências do certame. Às 17 horas e 27 

minutos teve início a leitura pública da prova escrita 

pela candidata, cujo texto foi acompanhado pela 

Comissão Julgadora por meio de cópias reprográficas. A 

candidata discorreu de forma competente sobre o 

tema, abordando aspectos relevantes sobre o ponto 

sorteado. Após a leitura, a Comissão Julgadora reuniu-

se para atribuir notas individuais referentes a essa 

prova. As notas foram guardadas em envelope, 

posteriormente rubricado pelos examinadores e 

guardado na Assistência Técnica Acadêmica.  

Às 19 horas e 20 minutos, a Comissão Julgadora 

recebeu da Assistência Técnica Acadêmica todos os 

envelopes devidamente lacrados e rubricados. O senhor 

Presidente, Prof. Dr. Luis Paulo de Carvalho Piassi, 

reabriu a sessão pública e procedeu à leitura das notas 

atribuídas à candidata, que foram, simultaneamente, 

projetadas e registradas em quadro. Diante do público 

presente no local, o senhor Presidente proclamou o 

resultado do concurso, verificadas as notas atribuídas, a 

Comissão Julgadora habilitou e indicou, por 

unanimidade, a Professora Doutor Marília Velardi para 

a obtenção do título de Livre-Docente e submete o 

resultado à Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo.  

Homologado em 16 de novembro de 2022 pela 

Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo 


