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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES  

EDITAL EACH/ ATAc 61/2022  

Resultado Final / Homologação  

Nos dias 24, 25 e 26 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 da Saúde; Especialidade: 

Envelhecimento e Exercício Físico. A Comissão 

Julgadora foi constituída pelos Professores Doutores 

Flávio de Oliveira Pires (EACH/USP) na qualidade de 

presidente da comissão julgadora, Sandra Maria Lima 

Ribeiro (EACH/USP), Clarice Tanaka (FM/USP), Carlos 

Marcelo Pastre (FCT/UNESP) e Katia de Angelis 

(EPM/UNESP).  

Para esse certame, realizado de acordo com a 

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

22.09.2022, nos termos do Artigo 189 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo, inscreveram-se os 

Professores Doutores Ruth Caldeira de Melo e Francisco 

Luciano Pontes Junior. O Professor Francisco Luciano 

Pontes Junior comunicou formalmente sua desistência 

do certame em 18.10.2022.  

Às 9 horas e 20 minutos, do dia 24 de outubro 

de 2022, deu-se o início do JULGAMENTO DO 

MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da 

candidata Ruth Caldeira de Melo. Em sessão pública, os 

membros da comissão julgadora, na forma regimental, 

arguiram a candidata Ruth Caldeira de Melo, com base 

no memorial apresentado pela candidata, mostrando 

sua trajetória acadêmica com realizações nas esferas do 

ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, gestão 

e extensão. Os membros avaliaram como “excelente”, a 

trajetória da candidata nas esferas do ensino 

(graduação e pós-graduação) e extensão, e fizeram 

considerações especiais sobre pesquisa e gestão. Em 

relação à pesquisa, os membros destacaram 

positivamente a qualidade da sua produção científica. 

Porém, questionaram sobre sua liderança em projetos 

de pesquisa com financiamento. A candidata respondeu 

à essa questão destacando sua participação como 

pesquisadora associada, com papel de liderança, em 

projetos de grande porte com apoio FAPESP e CNPq. 

Além disso, a candidata, Prof.ª Dr.ª Ruth Caldeira, 

destacou que tem se empenhado em conseguir recurso 

em diferentes linhas de financiamento, e que já foi 

coordenadora principal de financiamento da linha 

Universal do CNPq. Contudo, a candidata admite que 

este é um aspecto que deve ser melhorado em seu 

currículo. Ela entende que o seu credenciamento no 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da 

UNICAMP (nota 5 na CAPES) permitirá alavancar a 

produção científica por meio da orientação de alunos 

de doutorado e, consequentemente, se tornar mais 

competitiva para a captação de recursos financeiros. 

Em seus comentários, ela mencionou que realizou pós-

doutorado na UNICAMP e estabeleceu conexões com 

pesquisadores internacionais nos últimos anos, abrindo 

espaço para uma maior dedicação à pesquisa e 

captação de recursos. Os membros concordaram com a 

resposta dada pela candidata, considerando que o 

desafio é superável e que esta perspectiva de alavancar 

a produção científica é positiva. Na esfera da gestão 

acadêmica, alguns membros reforçaram que o perfil de 

liderança da candidata é fundamental para a Unidade, 

avaliando como “excelente” a participação decisiva que 

a Prof.ª Dr.ª Ruth Caldeira teve na coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da EACH-

USP. A candidata acrescentou que o Programa foi bem 

avaliado na última avaliação quadrienal na CAPES, 

possibilitando a proposição de curso de Doutorado. O 

entendimento geral da banca de avaliação foi que os 

aspectos relacionados ao financiamento de projetos de 

pesquisa não ameaçam a trajetória consolidada que a 

candidata apresenta nas esferas do ensino, pesquisa, 

gestão e extensão, sendo portanto, compatível com os 

balizadores de um livre-docente na Unidade. Terminada 

a arguição, às 13 horas e 10 minutos, a Comissão 

Julgadora suspendeu os trabalhos por uma hora. Após 

retorno, a Comissão Julgadora procedeu ao julgamento.  

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

DA TESE intitulada “Síndrome de Fragilidade em 

Idoso(a)s Brasileiro(a) s: Prevalência, Diagnóstico e 

Trajetórias”, com as arguições por parte da Comissão 

Julgadora, conforme consta no Estatuto da 

Universidade de São Paulo. De forma geral, os membros 

entenderam que a tese é adequada ao título de livre-

docente. Entretanto, os membros fizeram 

considerações sobre a forma de apresentação dos 

estudos elencados na Tese, assim como algumas 

decisões metodológicas envolvendo a revisão de 

escopo. A candidata apresentou justificativas para o 

formato de Tese escolhido para sistematizar suas 

contribuições à sua área de pesquisa (“Envelhecimento 
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e Saúde”). Ademais, a candidata justificou algumas das 

decisões metodológicas usadas na revisão de escopo. A 

Comissão Julgadora considerou satisfatória a 

justificativa dada pela candidata às questões 

levantadas, reforçando assim o entendimento dos 

membros sobre a qualidade e adequação da Tese para 

o título de livre-docente. 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 25 de outubro de 2022, no mesmo local, 

às 9 horas e 13 minutos, o senhor Presidente da 

Comissão Julgadora, Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires, 

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 09 (nove) – "Sarcopenia e Fragilidade: 

conceito, causas, consequências, avaliação e exercício 

físico". 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 14 horas 

e 06 minutos, ocorreu o término da Prova Escrita. Às 14 

horas e 11 minutos a candidata tomou ciência da lista 

de pontos da Prova Didática e imediatamente procedeu 

ao sorteio do ponto, a saber: nº 03 (sete) - "Avaliação 

física e prescrição de exercício físico para o idoso". A 

Comissão Julgadora deu por encerradas as atividades 

desse dia.  

No dia 26 de outubro de 2022, no mesmo local, 

às 14 horas e 11 minutos, realizou-se a PROVA 

DIDÁTICA. O senhor Presidente, Prof. Dr. Flávio de 

Oliveira Pires, passou a palavra à Prof.ª Dr.ª Ruth 

Caldeira de Melo, que discorreu durante 45 minutos 

sobre o ponto sorteado. Na exposição da candidata, os 

membros entenderam que era esperado um maior nível 

de profundidade, porém, também entenderam que a 

candidata demonstrou boa capacidade de organizar o 

conteúdo e de expô-lo de forma clara, atendendo assim 

às expectativas e exigências do certame para o nível de 

livre-docente. Às 15 horas teve início a leitura pública 

da prova escrita pela candidata, cujo texto foi 

acompanhado pela Comissão Julgadora por meio de 

cópias reprográficas. A comissão julgadora entendeu 

que a candidata discorreu sobre o tema de forma 

adequada, cobrindo adequadamente o conteúdo do 

tema selecionado. 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 17 horas, a Comissão Julgadora recebeu da 

Assistência Técnica Acadêmica todos os envelopes 

devidamente lacrados e rubricados. O senhor 

Presidente, Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires, 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 Doutora Ruth Caldeira de Melo 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. 


