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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 

HUMANIDADES 

EDITAL EACH/ ATAc 72/2022 

 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 Sociais 

Aplicadas; Especialidade: Turismo. A 

Comissão Julgadora foi constituída pelos 

Professores Doutores: Prof. Dr. Luiz 

Gonzaga Godoi Trigo (EACH/USP- titular) 

na qualidade de presidente da banca, 

Edegar Luís Tomazzoni (EACH/USP- 

Associado); Profª. Drª. Mirian Rejowski 

(ECA/USPAssociada Sênior); Profª. Drª. 

Debora Cordeiro Braga (ECA-USP-

Associada); Prof. Dr. José Guilherme Cantor 

Magnani (FFLCH/USP- Aposentado). Para 

esse certame, realizado de acordo com a 

convocação para as provas publicada no 

D.O.E. de 24.09.2022, nos termos do Artigo 

189 do Regimento Geral da Universidade 

de São Paulo, inscreveu-se o Professor 

Doutor Thiago Allis. Às 9 horas e 10 

minutos do dia 24 de outubro de 2022, 

deu-se o início do JULGAMENTO DO 

MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE 

ARGUIÇÃO do candidato Prof. Dr. Thiago 

Allis. Em sessão pública, os membros da 

banca, na forma regimental arguiram o 

candidato Prof. Dr. Thiago Allis. O 

candidato foi submetido à arguição dos 

cinco membros da banca, tendo 

respondido clara e objetivamente as 

dúvidas e eventuais críticas sobre os 

diversos aspectos de sua carreira 

acadêmica: formação, graduação e pós-

graduação, experiência profissional, 

viagens em geral, inclusive visitas técnicas, 

publicações, orientações na graduação e 

pós-graduação, contatos internacionais e 

nacionais com diversas instituições, 

projetos atuais futuros, pesquisas, 

atividades práticas na Universidade. 

Terminada a arguição, às 11 horas e 20 

minutos, os membros da Comissão 

Julgadora atribuíram, individualmente, as 

notas referentes a essa prova, as quais 

foram guardadas em envelope 

devidamente lacrado, rubricado e 

guardado 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 07 minutos, o senhor Presidente 

da Comissão Julgadora, Prof. Dr. Luiz 

Gonzaga Godoi Trigo, após transmitir 

instruções referentes à prova e distribuir 

folhas devidamente rubricadas ao 

candidato, promoveu o sorteio do ponto 

para a PROVA ESCRITA, a saber: nº 03 (três) 

– "Mobilidades: Aspectos teóricos e o 

paradigma das novas mobilidades". O 

candidato passou a elaborar a prova para o 

ponto sorteado. Durante sessenta minutos 

após o sorteio do ponto, o candidato teve 

acesso a livros, periódicos e outros 

documentos bibliográficos para consulta, 

nos termos da legislação em vigor. Às 13 

horas e 14 minutos, ocorreu o término da 

Prova Escrita. Às 13 horas e 22 minutos o 

candidato tomou ciência da lista de pontos 

da Prova Didática e imediatamente 

procedeu ao sorteio do ponto, a saber: nº 

8 (oito) - "Mobilidades turísticas e 

hospitalidade urbana". A Comissão 

Julgadora deu por encerradas as atividades 

desse dia. No dia 26 de outubro de 2022, 

no mesmo local, às 13 horas e 26 minutos, 

realizou-se a PROVA DIDÁTICA. O senhor 

Presidente, Prof. Dr. Luiz Gonzaga Godoi 

Trigo, passou a palavra ao Prof. Dr. Thiago 

Allis, que discorreu durante 50 minutos 

sobre o ponto sorteado. Na exposição, o 

Prof. Dr. Thiago Allis entregou para os 

membros da Comissão Julgadora o plano 

de aula contendo a “apresentação”, 

“tópicos gerais”, “formato” e “bibliografia”. 

A aula teve como apoio Power Point e 

slides. O candidato demonstrou amplo 
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domínio do tema, da problemática 

envolvida e das questões inerentes à 

hospitalidade e mobilidade. A bibliografia, 

com cerca de 20 citações cobriu as últimas 

décadas de pesquisas e com muitas 

referências internacionais, demonstrando 

experiência e conhecimento, inclusive 

didático-pedagógico, para explicar suas 

considerações. A prova teve as etapas 

exigidas de contextualização, introdução, 

desenvolvimento e finalização. Ficaram 

claras a conexão e influências entre os 

amplos campos de mobilidades e 

hospitalidade. Às 14 horas e 26 minutos 

teve início a leitura pública da prova escrita 

pelo candidato, cujo texto foi 

acompanhado pela Comissão Julgadora por 

meio de cópias reprográficas. O candidato 

discorreu sobre o tema, abordando 

aspectos relevantes sobre a temática, o 

que gerou um documento de dezessete 

páginas, divididas em “introdução”, 

“mobility turn”, “a construção de um 

campo de estudos e suas aplicações”, “o 

estudo das mobilidades na América 

Latina”, “apontando possíveis caminhos: 

mobilidades e turismo”, “considerações 

finais” e “referências bibliográficas” (com 

15 citações). A prova foi bem redigida, 

organizada e bem fundamentada em 

fontes relevantes, atualizadas e articuladas 

com o tema e contendo as dúvidas e 

questionamentos, contradições e 

paradoxos que permeiam essa 

problemática. Ficou evidente que o 

candidato possui domínio sobre o tema, 

tanto em sua vastidão e diversidade, 

quanto em sua profundidade 

epistemológica, metodológica e conceitual. 

Às 15 horas e 20 minutos, iniciou-se a 

DEFESA DA TESE intitulada “O olhar do 

Turista e as mobilidades turísticas na 

Metrópole” e deu-se início às arguições por 

parte da Comissão Julgadora, conforme 

consta no Estatuto da Universidade de São 

Paulo. A tese tem 212 páginas, divididas 

em “introdução-percurso metodológico”, 6 

capítulos, considerações finais e 

referências bibliográficas (170). Os 

membros da banca fizeram as suas 

considerações, críticas, elogios e 

manifestaram as suas dúvidas sobre alguns 

pontos da tese. O candidato agradeceu às 

distintas considerações, respondeu 

detalhadamente às diversas questões e a 

banca sentiu-se satisfeita com as respostas 

e ponderações sobre os pontos elencados. 

As discussões foram profícuas e objetivas, 

respeitando e realçando os diversos 

aspectos que a tese permite analisar e 

discutir. Foram elogiados vários detalhes 

específicos e gerais, como o 

posicionamento e as vertentes críticas 

perceptíveis na tese. Terminada a defesa 

da tese, às 17 horas e 40 minutos, a 

Comissão Julgadora atribuiu, 

individualmente, as notas dessa prova, 

encerrando-as em envelope, 

posteriormente rubricados pelos 

respectivos examinadores e guardados na 

Assistência Técnica Acadêmica. Após a 

leitura, a Comissão Julgadora reuniu-se 

para atribuir notas individuais referentes a 

essa prova. As notas foram guardadas em 

envelope, posteriormente rubricados pelos 

examinadores e guardado na Assistência 

Técnica Acadêmica. Às 17 horas e 50 

minutos, a Comissão Julgadora recebeu da 

Assistência Técnica Acadêmica todos os 

envelopes devidamente lacrados e 

rubricados. O senhor Presidente, Prof. Dr. 

Luiz Gonzaga de Godoi Trigo, reabriu a 

sessão pública e procedeu à leitura das 

notas atribuídas ao candidato, 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, o Professor 

Doutor Thiago Allis 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 15 de dezembro de 2022 pela 
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Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São 

Paulo. 


