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O Professor Doutor Fernando Moreno da Silva submeteu-
-se às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do 
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 
21 a 23 de junho de 2021, nos termos da legislação vigente na 
USP, conforme Edital FFLCH nº 013/2020 de 01/07/2020 (Prot. 
Nº 20.5.00288.08.9).

A Congregação, em reunião ordinária de 29/04/2021, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Fer-
nando Moreno da Silva, no concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Filologia e Língua 
Portuguesa - opção 4 – Estudos do Léxico, bem como aprovou 
os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: 
Membros Titulares: Profs. Drs. Ieda Maria Alves (DLCV-FFLCH, 
titular, presidente), Elis de Almeida Cardoso Caretta (DLCV-FFL-
CH, livre-docente, presidente 2), Maria da Graça Krieger (UFRGS, 
titular), André Crim Valente (UERJ, titular) e Claudia Zavaglia 
(UNESP, livre-docente). Membros Suplentes: Marli Quadros Leite 
(DLCV-FFLCH, titular, presidente 3), Mário Eduardo Viaro (DLCV-
-FFLCH, livre-docente, presidente 4), Claudio Cezar Henriques 
(UERJ, titular), Odair Luiz Nadin da Silva (UNESP, livre-docente) e 
Maurizio Babini (UNESP, livre-docente).

No dia 21 de junho de 2021, às oito horas, por videoconfe-
rência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo 
pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às oito horas e cinquenta e cinco minutos, iniciou-se a 
Arguição de Memorial. O memorial do candidato foi julgado com 
base no conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino; suas atividades de pesquisa e sua produção cien-
tífica; suas atividades de formação e orientação de discípulos. 
O candidato procurou responder às questões formuladas pelos 
membros da Banca, mas nem sempre o fez de modo satisfatório 
e convincente. Após detalhada avaliação, a Banca concluiu 
que o conjunto de atividades arroladas pelo candidato ainda 
não expressa a maturidade e a experiência compatíveis com o 
desempenho acadêmico adequado ao título de professor livre-
-docente. A Arguição de Memorial foi concluída às doze horas 
e trinta minutos.

Às quatorze horas do mesmo dia 21 de junho de 2021, 
iniciou-se a defesa da tese, intitulada “Sistematização dos estu-
dos do léxico no Brasil e protótipo de dicionário de lexicologia”.

Na defesa pública de tese, os examinadores avaliaram a 
qualidade e a originalidade da proposta, o domínio do assunto 
abordado, bem como a contribuição do candidato para a área 
de conhecimento pertinente. Por ter abrangido superficialmente 
um tema muito vasto e complexo, o trabalho não revelou domí-
nio teórico suficiente sobre as diferentes subáreas do léxico 
abordadas. Além disso, a proposta lexicográfica apresentada 
não é condizente com as bases teóricas e tampouco com os 
adequados procedimentos metodológicos para a construção 
de um dicionário terminológico. Desse modo, embora a Banca 
tenha observado uma tentativa de contribuição para o desenvol-
vimento da área de conhecimento, esse objetivo não chegou a 
ser atingido, uma vez que o trabalho apresenta inadequações de 
caráter teórico e prático. A Defesa de Tese terminou às dezenove 
horas e vinte minutos.

No dia 22 de junho de 2021, às oito horas e cinquenta e 
cinco minutos, na Sala de Concursos, ocorreu o sorteio do ponto 
Alterações semânticas do léxico para a prova escrita, com pos-
sibilidade de consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos impressos durante sessenta minutos, após o 
sorteio. O candidato optou por não trazer nenhum material de 
consulta. A prova escrita foi elaborada no tempo regulamentar, 
em computador, conforme opção prévia feita pelo candidato, 
obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 
05/05/2020.

Às quatorze horas e quarenta minutos, o candidato tomou 
ciência da lista de pontos para a Prova Didática e sorteou o 
ponto A produtividade dos processos de derivação.

No dia 23 de junho de 2021, às quatorze horas e quarenta 
minutos, por videoconferência, pela plataforma do Google Meet, 
e transmissão ao vivo pelo Youtube, teve início a prova didática 
sobre o tema A produtividade dos processos de derivação, rea-
lizada em 48 minutos.

O candidato ministrou a aula, apresentando slides a respei-
to dos processos de derivação. A Banca concluiu que o candidato 
fez uma explanação geral sobre os processos de derivação, mas 
não se aprofundou na problemática da produtividade, foco 
relevante do ponto sorteado.

Às quinze horas e quinze minutos, o candidato iniciou a 
leitura da prova escrita, também por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo Youtube. 
Em seu texto, o candidato tratou de forma muito reduzida um 
tema amplo (Alterações semânticas do léxico), que oferecia 
várias possibilidades de abordagem. Tangenciou aspectos fun-
damentais da neologia semântica, bem como de importantes 
teorias da semântica lexical. Mencionou pontos da temática 
sem, entretanto, estabelecer relações coesivas entre eles. No 
que se refere aos aspectos semânticos do léxico, não houve, 
portanto, o aprofundamento teórico desejável.

Após o término da leitura da Prova Escrita, a Senhora 
Presidente declarou publicamente a média final de cada um 
dos examinadores, sendo elas: Profa. Dra. Ieda Maria Alves: 
4,8 (quatro inteiros e oito décimos) (reprovado); Profa. Dra. Elis 
de Almeida Cardoso Caretta: 5,0 (cinco inteiros) (reprovado); 
Profa. Dra. Maria da Graça Krieger: 5,1 (cinco inteiros e um 
décimo) (reprovado); Prof. Dr. André Crim Valente: 5,1 (cinco 
inteiros e um décimo) (reprovado), Profa. Dra. Claudia Zavaglia: 
5,0 (cinco inteiros) (reprovado). Diante do exposto, a Comissão 
Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor Doutor 
Fernando Moreno da Silva, não satisfez às exigências para a 
Livre-docência, não o considerou habilitado na área de Filologia 
e Língua Portuguesa -opção 4 – Estudos do Léxico e submete o 
Relatório Final para apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 19/08/2021.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 19 de 

agosto de 2021, em votação aberta e nos termos da legislação 
vigente, APROVOU, a inscrição do candidato Edelcio Gonçalves 
de Souza no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de Filo-
sofia, disciplina: Lógica I, conforme Edital FFLCH n° 001-2021 
de 27/02/2021 (Prot.: 21.5.129.8.9). Na mesma oportunidade 
indicou os seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora 
do referido concurso: Membros Titulares: Profs. Drs. Rodrigo 
Bacellar da Costa e Silva (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 
1), João Vergílio Gallerani Cuter (DF-FFLCH, livre-docente, pre-
sidente 2), Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano (UNICAMP, titular), 
Décio Krause (UFSC, titular) e Hugo Luiz Mariano (IME-USP, 
livre-docente). Membros Suplentes: Profs. Drs. Pablo Ruben 
Mariconda (DF-FFLCH, titular, aposentado), Osvaldo Frota Pessoa 
Júnior (DF-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Marcelo Esteban 
Coniglio (UNICAMP, titular), Marco Antonio Caron Ruffino (UNI-
CAMP, livre-docente).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a 

abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos 
para obtenção do Título de Livre Docente na área de Básica de 
Engenharia de Alimentos, na(s) disciplina(s) TA631 – Operações 

dos temas e da bibliografia abordados na tese, além de defender 
com brilhantismo as posições e os argumentos desenvolvidos 
em seu texto. A Defesa de Tese terminou às vinte horas e dez 
minutos.

No dia 29 de julho de 2021, oito horas e trinta minutos, na 
Sala de 122 do Prédio de Administração, ocorreu o sorteio do 
ponto e início da prova Escrita (com consulta a livros, periódicos 
e outros documentos bibliográficos durante sessenta minutos, 
após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema Despotismo 
e sociedade igualitária, foi elaborada no tempo regulamentar, 
em computador, conforme opção prévia feita pela candidata, 
obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 
05/05/2020. Às catorze horas, a candidata tomou ciência da lista 
e sorteou o ponto da Prova Didática.

No dia 30 de julho de 2021, com a presença de todos os 
membros da Comissão Julgadora, por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo Youtube, 
iniciou-se a prova didática às 14 horas, sobre o tema A revolução 
francesa e os direitos do homem, realizada em 42 minutos. Ao 
longo de sua exposição, a candidata deu conta do ponto sortea-
do com notável originalidade e sofisticação.

Às 15 horas e 15 minutos, a candidata fez a leitura da prova 
escrita. Em seu texto, a candidata apresentou com clareza e 
abrangência os diversos aspectos envolvido no ponto sorteado.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Cícero Romão Resende de Araújo: 
10 (dez inteiros) (aprovada); Ana Paula Torres Megiani: 10 
(dez inteiros) (aprovada); Heloísa Maria Murgel Starling: 10 
(dez inteiros) (aprovada); Newton Bignotto de Souza: 10 (dez 
inteiros) (aprovada), Ricardo Virgilino da Silva: 10 (dez inteiros) 
(aprovada). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 
em vista que a candidata, Professora Doutora Eunice Ostrensky, 
satisfez às exigências para a Livre-docência, considera-a habi-
litada na disciplina de Teoria Política Moderna e submete o 
Relatório Final para apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 19/08/2021.

 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, 
ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURA LATINA, DISCIPLINA DE LITE-
RATURA LATINA. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR 
ROBSON TADEU CESILA.

O Professor Doutor Robson Tadeu Cesila submeteu-se 
às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do 
Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 
05 a 07 de julho de 2021, nos termos da legislação vigente na 
USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2021 de 27/02/2021 (Prot. 
Nº 21.5.125.8.3)

A Congregação, em reunião ordinária de 29/04/2021, acei-
tou o pedido de inscrição do candidato, Professor Doutor Robson 
Tadeu Cesila, no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas, área de Língua e Literatura Latina, disci-
plina Literatura Latina, bem como aprovou os seguintes nomes 
para a constituição da Comissão Julgadora: Membros Titulares: 
Profs. Drs. Breno Battistin Sebastiani (DLCV-FFLCH, livre-docente, 
presidente 1), Isabella Tardin Cardoso (Unicamp, livre-docente), 
Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP, titular), Brunno Vinicius 
Gonçalves Vieira (UNESP, livre-docente) e Fábio Faversani (UFOP, 
titular). Membros Suplentes: Adriane da Silva Duarte (DLCV-FFL-
CH, livre-docente, presidente 2), Christian Werner (DLCV-FFLCH, 
livre-docente, presidente 3), Jacyntho Lins Brandão (UFMG, 
emérito), Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (UFMG, titular) e Fábio 
Vergara Cerqueira (UFPel, titular).

No dia 5 de julho de 2021, às oito horas, por videoconferên-
cia, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo 
Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da Comis-
são Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração 
da lista de pontos para a prova escrita. Às nove horas e trinta 
minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às nove horas e quarenta minutos, iniciou-se a Arguição 
de Memorial. O candidato, em seu memorial, evidencia a tra-
jetória de um pesquisador maduro que atua nas quatro áreas 
que constituem as principais tarefas do docente pesquisador 
universitário: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Todos esses 
aspectos foram referidos na Arguição do Memorial, e o candida-
to respondeu de modo inequívoco e com segurança a todos os 
questionamentos da banca, tendo a Arguição terminado às doze 
horas e cinco minutos.

Às quinze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada Os 
melhores epigramas de Marcial: 150 Poemas com tradução poé-
tica, notas e comentários. Em sua tese, o candidato demonstra 
profundo e amplo conhecimento da obra latina de Marcial. Em 
redação clara e agradável, a tese realiza o que se propõe a fazer: 
uma antologia comentada, embasada com notas filológicas, 
históricas, literárias, que apresentam ao leitor sua perspectiva 
abalizada e recente sobre o tema em estudo. Respostas precisas 
e enriquecedoras caracterizaram a Arguição, que terminou às 
dezenove horas e quinze minutos.

No dia 06 de julho de 2021, nove horas e trinta minutos, na 
Sala 122, do Prédio de Administração da Faculdade, ocorreu o 
sorteio do ponto e início da prova Escrita (com consulta a livros, 
periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta 
minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema nº. 7 
(A materialidade do livro na poesia latina), foi elaborada no 
tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia 
feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH 
nº 011/2020 de 05/05/2020. Às catorze horas e quarenta e cinco 
minutos, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto 
da Prova Didática.

No dia 07 de julho de 2021, com a presença de todos os 
membros da Comissão Julgadora, por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo pelo Youtube, 
iniciou-se a prova didática às catorze horas e quarenta e cinco 
minutos, sobre o tema nº. 10 – Odorico Mendes e a tradução 
poética das Geórgicas de Virgílio, realizada em cinquenta e um 
minutos. Ao longo de sua exposição, o candidato mostrou amplo 
conhecimento da obra do autor maranhense Odorico Mendes, 
de seus princípios de tradução poética, bem como da língua e 
poesia virgiliana por ele traduzida.

Às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, o candidato 
fez a leitura da prova escrita. Em seu texto, o candidato tratou 
do ponto nº 7 - A materialidade do livro na poesia latina, expon-
do diversos e relevantes aspectos do tema com base na obra 
dos poetas Catulo, Ovídio e Marcial. A exposição demonstra 
profunda erudição e domínio do assunto tratado em texto claro, 
preciso e academicamente adequado.

Em todas as provas, destaca-se a preocupação didática 
de um docente pesquisador que escreve não apenas para 
seus pares, conseguindo levar a riqueza e complexidade do 
texto também para um amplo público interessado em Língua 
e Literatura Latina.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Breno Battistin Sebastiani: 10,0 (dez 
inteiros) (aprovado); Isabella Tardin Cardoso: 10,0 (dez intei-
ros) (aprovado); Pedro Paulo Abreu Funari: 10,0 (dez inteiros) 
(aprovado); Brunno Vinicius Gonçalves Vieira: 10,0 (dez inteiros) 
(aprovado), Fábio Faversani: 10,0 (dez inteiros) (aprovado). 
Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que o 
candidato, Professor Robson Tadeu Cesila, satisfez às exigências 
para a Livre-docência, considera-o habilitado na área de Língua 
e Literatura Latina, disciplina, Literatura Latina e submete o 
Relatório Final para apreciação da Congregação.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 19/08/2021.

 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, 
ÁREA DE FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA - OPÇÃO 4: ESTU-
DOS DO LÉXICO. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR 
FERNANDO MORENO DA SILVA.

 COMUNICADO ATAc 019/2021
O Conselho Técnico-Administrativo, em sua 284ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19/08/2021, aprovou os pedidos de 
inscrição dos candidatos Maria Beatriz Ribeiro Prandi Gonçalves 
(título de Doutor); Vanessa Alves Zagatto (título de Mestre); Alex 
Rodrigo Moises Costa Wanderley (título de Mestre); Marcos 
Paulo de Passos (título de Doutor); Gabriela Bazan Pedrão (título 
de Doutor) e Marcos Ulisses Cavalheiro (título de Mestre) para 
o Processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1) 
ou como Professor Contratado II (MS-2), com jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação, na área de conhecimento: 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, especialidade Forma-
ção Geral e Fundamentos teóricos de Biblioteconomia e Ciência 
da Informação, conforme Edital ATAc 033/2021, publicado no 
D.O.E. de 24/07/2021. A inscrição da candidata Juliana Aparecida 
Lavezo (título de Mestre), não foi aprovada por não atender as 
exigências do edital, quanto ao item 2, IV. “Memorial circunstan-
ciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades 
realizadas pertinentes ao certame e das demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital” 
(comprovantes de memorial não foram apresentados em campo 
específico). Também destacou-se informações incompletas no 
requerimento [ausência da área de conhecimento (especialida-
de) a que concorre]. A inscrição do candidato Marcus Vinicius 
Rodrigues Martins (título de Doutor), não foi aprovada por não 
atender as exigências do edital, quanto ao item 2, III – “Prova de 
que é portador do título de Doutor (para Professor Contratado 
III) outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacio-
nal”. Também destacou-se informações incompletas no reque-
rimento [ausência da área de conhecimento (especialidade) a 
que concorre e o ano do edital errado]. A inscrição da candidata 
Denise Cristina Belam Fioravanti (título de Mestre), não foi apro-
vada por não atender as exigências do edital, quanto ao caput 
do item 2 - “apresentar requerimento dirigido ao Diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, con-
tendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) a 
que concorre [informações incompletas no requerimento], bem 
como quanto ao item 2, III – “Prova de que é portador do título 
de Doutor outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade 
nacional”, uma vez que fez upload da cópia do seu título de 
Mestre no campo destinado a prova de ser portador do título de 
Doutor. Na mesma sessão o colegiado aprovou a Comissão de 
Seleção indicada pelo departamento, conforme listado a seguir: 
Membros Titulares: Profa. Dra. Deise Maria Antonio Sabbag - 
Professora Doutora do Departamento de Educação Informação 
e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Maria 
Cristiane Barbosa Galvão - Professora Doutora do Departamento 
de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Daniele Achilles Dutra 
da Rosa - Professora Doutora do Departamento de Bibliotecono-
mia do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro; Membros Suplentes: Profa. 
Dra. Ana Paula Meneses Alves - Professora Doutora do Departa-
mento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de 
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais; 
Profa. Dra. Luciana de Souza Gracioso - Professora Associada do 
Departamento de Ciência da Informação do Centro de Educação 
e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos; 
Profa. Dra. Barbara Coelho Neves - Professora Adjunta do Depar-
tamento de Documentação e Informação do Instituto de Ciência 
da Informação da Universidade Federal da Bahia; Prof. Dr. Janu-
ário Albino Nhacuongue - Professor Adjunto do Departamento 
de Ciência da Informação do Centro de Educação e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Carlos; Prof. Dr. Walter 
Moreira - Professor Associado do Departamento de Ciência da 
Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - campus Marília; 
Profa. Dra. Luzia Sigoli Fernandes Costa - Professora Adjunta do 
Departamento de Ciência da Informação do Centro de Educação 
e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos; 
Prof. Dr. Jacqueline Aparecida de Souza - Professora Doutora do 
Departamento de Ciência da Informação do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte; Profa. Dra. Brígida Maria Nogueira Cervantes - Professora 
Associada do Departamento de Ciência da Informação do Centro 
de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de 
Londrina; Profa. Dra. Ana Cristina de Albuquerque - Professora 
Doutora do Departamento de Ciência da Informação do Centro 
de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de 
Londrina; Profa. Dra. Brisa Pozzi de Sousa - Professora Adjunta 
do Departamento de Biblioteconomia do Centro de Ciências 
Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro; Profa. Dra. Suellen Oliveira Milani - Professora Adjunta 
do Departamento de Ciência da Informação do Instituto de Arte 
e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense; Prof. 
Dr. Murilo Artur Araújo da Silveira - Professor Adjunto do Depar-
tamento de Ciência da Informação do Centro de Artes e Comu-
nicação da Universidade Federal de Pernambuco; Prof. Dr. Marco 
Antônio de Almeida – Professor Associado do Departamento de 
Educação Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Prof. Dr. Leonardo Guimarães Garcia - Professor Doutor 
do Departamento de Educação Informação e Comunicação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. (2021.1.00596.59.3)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA, DISCIPLINA DE TEO-
RIA POLÍTICA MODERNA. CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA 
DOUTORA EUNICE OSTRENSKY.

A Professora Doutora Eunice Ostrensky submeteu-se às pro-
vas do concurso para a Livre-docência (Arguição do Memorial, 
Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 28 a 30 julho 
de 2021, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edi-
tal FFLCH nº 001/2021 de 27/02/2021 (Prot. Nº 21.5.00127.08.6)

A Congregação, em reunião ordinária de 29/04/2021, aceitou 
o pedido de inscrição da candidata, Professora Doutora Eunice 
Ostrensky, no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Ciência 
Política, disciplina de Teoria Política Moderna, bem como aprovou 
os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: 
Titulares: Profs. Drs. Cícero Romão Resende de Araújo (DF-FFLCH, 
titular, presidente 1), Ana Paula Torres Megiani (DH-FFLCH, livre-
-docente, presidente 2), Heloísa Maria Murgel Starling (UFMG, 
titular), Newton Bignotto de Souza (UFMG, titular) e Ricardo 
Virgilino da Silva (UFSC, titular). Membros Suplentes: Profs. Drs. 
Leopoldo Garcia Pinto Wainzbort (DS-FFLCH, titular, presidente 3), 
Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros (DF-FFLCH, livre-docente, pre-
sidente 4), Waldomiro José da Silva Filho (UFBA, titular) e Álvaro 
Gabriel Bianchi Mendez (UNICAMP, livre-docente).

No dia 28 de julho de 2021, às oito horas, por videoconfe-
rência, pela plataforma do Google Meet, e transmissão ao vivo 
pelo Youtube, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 
Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elabora-
ção da lista de pontos para a prova escrita. Às oito horas e trinta 
minutos, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de 
pontos para a prova escrita, concordando com eles.

Às oito horas e quarenta minutos, iniciou-se a Arguição de 
Memorial. Os membros da Comissão Julgadora fizeram diversas 
observações e questões sobre o texto preparado pela candidata, 
destacando seu conteúdo acadêmico e qualidade literária. A 
candidata respondeu a todas as questões levantadas, com cla-
reza e objetividade. A Arguição do Memorial terminou às treze 
horas e vinte minutos.

Às quinze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada 
“Política e contingência –

Estudos em teoria política moderna”. Ao longo desta 
sessão, a candidata, ao responder às considerações de cada 
membro da Comissão Julgadora, demonstrou perfeito domínio 

SUPLENTES PARA A PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO:
Eduardo Mário Dias – Professor Titular – PEA/EPUSP
DEMAIS SUPLENTES:
José Antônio Jardini – Professor Associado sênior – PEA/

EPUSP
Hernán Prieto Schmidt – Professor Associado – PEA/EPUSP
Lourenço Matakas Júnior – Professor Associado – PEA/

EPUSP
José Aquiles Baesso Grimoni – Professor Associado – PEA/

EPUSP
Germando Lambert Torres – Professor Titular - UNIFEI
Agnelo Marotta Cassula – Professor Titular – UNESP 

Guaratinguetá
André Nunes de Souza – Professor Titular – UNESP Bauru
Ildemar Cassana Decker – Professor Titular – UFSC
Sandoval Carneiro Júnior – Professor Titular aposentado – 

COPPE/UFRJ

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO 

PRETO - USP
Edital ATAc/FCFRP 17/2021, de 20/08/2021
Resultado Final / Classificação / Homologação
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto da USP torna público o Resultado Final/Classi-
ficação do Processo Seletivo para contratação de um Professor 
Contratado III, por prazo determinado, junto ao Departamen-
to de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas, área 
de conhecimento “Virologia”, conforme Edital ATAc/FCFRP 
011/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de em 23/06/2021, cujas provas ocorreram nos dias 18 e 19 de 
agosto de 2021. A Comissão de Seleção foi composta pela Prof.ª 
Dr.ª Ana Patrícia Yatsuda Natsui, Professor Associado do Depar-
tamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP e 
Presidente da Comissão de Seleção; Prof. Dr. João Pessoa Araújo 
Júnior, Professor Adjunto do Departamento de Microbiologia e 
Imunologia do Instituto de Biociências – UNESP Campus Botuca-
tu e Profª. Drª. Paula Rahal, Professor Adjunto do Departamento 
de Biologia do Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas 
- UNESP Campus São José do Rio Preto. Diante das notas atribu-
ídas, os candidatos: Emiliana Pereira Abrão da Costa e Ronaldo 
Bragança Martins Junior foram considerados habilitados pela 
Comissão de Seleção, a qual procedeu a indicação na seguinte 
ordem: 1º Classificado: Ronaldo Bragança Martins Junior e 2º 
Classificado: Emiliana Pereira Abrão da Costa para a contratação 
por prazo determinado na função de Professor Contratado III 
(Professor Doutor). A Comissão de Seleção apresentou o Rela-
tório Final ao Conselho Técnico Administrativo da FCFRP/USP, 
o qual foi homologado por unanimidade, em sua 375ª reunião 
ordinária, realizada em 20/08/2021.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 022/2021
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto – FEA-RP/USP - aprovou, “ad 
referendum” do Conselho Técnico Administrativo – CTA -, em 
18/08/2021, o relatório apresentado pela Comissão de Seleção 
para contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1) ou como Professor Con-
tratado II (MS2), junto ao Departamento de Economia, conforme 
Edital FEA-RP 016/2021, publicado no Diário Oficial do Estado 
em 17/07/2021, no qual os candidatos Tomas Rigoletto Pernias e 
Leonardo Augusto Amaral Terra foram reprovados. Desta forma, 
não houve indicação da Comissão de seleção, encerrando-se a 
primeira etapa de avaliações do processo seletivo.

Aprovou ainda, “ad referendum” do CTA, na mesma data, a 
manutenção dos nomes inicialmente indicados para a comissão 
de seleção na segunda etapa do processo seletivo, que será 
realizada com os candidatos portadores do título de mestre.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 018/2021
O Conselho Técnico-Administrativo, em sua 284ª Reunião 

Ordinária, realizada em 19/08/2021, aprovou os pedidos 
de inscrição dos candidatos Peterson Rigato da Silva (título 
de Mestre); Flavia Andrea Pasqualin (título de Doutor); Luiz 
Antonio Callegari Coppi (título de Doutor); Felipe Ziotti Narita 
(título de Doutor); Lucas Alexandre Pires (título de Mestre); 
Gustavo Bruno de Paula (título de Doutor); Ana Amélia Chaves 
Teixeira Adachi (título de Doutor); Maria Beatriz Ribeiro Prandi 
Gonçalves (título de Doutor); Dildo Pereira Brasil (título de 
Doutor) e Flávia Vitor Longo dos Santos (título de Doutor) para 
o Processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1) ou 
como Professor Contratado II (MS-2), com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Educa-
ção, Informação e Comunicação, na área de conhecimento em 
Educação, Especialidade: Fundamentos da Educação, conforme 
Edital ATAc 031/2021, publicado no D.O.E. de 16/07/2021. 
Na mesma sessão o colegiado aprovou a Comissão de Sele-
ção indicada pelo departamento, conforme listado a seguir: 
Membros Titulares: Profa. Dra. Débora Cristina Piotto - Profes-
sora Associada do Departamento de Educação, Informação e 
Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Geraldo 
Romanelli - Professor Doutor aposentado do Departamento 
de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Vera 
Lucia Navarro - Professora Associada do Departamento de 
Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo; Membros Suplentes: 
Prof. Dr. Marco Antonio de Almeida - Professor Associado do 
Departamento de Educação, Informação e Comunicação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Prof. Dr. José Marcelino de Rezende 
Pinto - Professor Titular do Departamento de Educação, Infor-
mação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. 
Dr. Felipe de Souza Tarábola - Professor Contratado III junto ao 
Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educa-
ção da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
e Professor de Ensino Fundamental e Médio junto à Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo; Profa. Dra. Mônica Dias Peregrino Ferreira - Professora 
Adjunta do Departamento de Fundamentos da Escola de Edu-
cação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 
Prof. Dr. Wilson Mesquita de Almeida - Professor Adjunto do 
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
da Universidade Federal do ABC; Profa. Dra. Bianca Cristina 
Correa - Professora Associada do Departamento de Educação, 
Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Dra. 
Raquel Souza dos Santos - Analista de Políticas Públicas de 
Ensino Médio do Instituto Unibanco; Profa. Dra. Ana Karina 
Brenner - Professora Associada do Departamento de Depar-
tamento de Estudos da Educação Inclusiva e Continuada da 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro; Profa. Dra. Teise de Oliveira Guaranha Garcia - Profes-
sora Associada do Departamento de Educação, Informação e 
Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Maria 
Cristina da Silveira Galan Fernandes - Professora Associada do 
Departamento de Educação do Centro de Educação e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Carlos; Prof. Dr. 
Marcio Mucedula Aguiar - Professor Adjunto da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Doura-
dos. (2021.1.568.59.0)




