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 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
EDITAL 18-2018-DTA-FCL/CAr - CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraqua-

ra - UNESP torna público o resultado final do concurso público 
de títulos e provas para obtenção do título de livre- docente, 
no conjunto de disciplinas “Narrativa Brasileira I” e “Narrativa 
Brasileira II” (Edital 8/2018-DTA-FCL/CAr) junto ao Departa-
mento de Literatura, realizado nos dias 10 e 11-09-2018, no 
qual foi aprovada a candidata única inscrita, Profa. Dra. Juliana 
Santini, portadora do RG 30.645.732-5, com média final 9,67 
(nove inteiros e sessenta e sete centésimos), decidindo indicá-la 
à Congregação desta Faculdade, para que lhe seja concedido 
o título de “Livre-Docente em Literatura Brasileira”, junto ao 
Departamento de Literatura. (Proc. 610-2017-FCL/CAr).

 Instituto de Química
 EDITAL nº 31/2018–IQ/CAr. – RESULTADO FINAL
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATI-

VA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DO CAMPUS DE ARARAQUARA 
DA UNESP, no uso de suas atribuições, torna público o Resultado 
Final do concurso público de provas e títulos para provimento de 
03 (três) cargos de Professor Titular, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP, na disciplina “Físico-
-Química Geral”, junto ao Departamento de Físico-Química, 
(Edital nº 42/17-IQ/CAr e retificado pelo Edital nº 02/18-IQ/
CAr), realizado nos dias 10 e 11/09/2018, no qual os candidatos 
abaixo relacionados foram habilitados e, à vista das indicações 
recebidas, a Banca Examinadora propõe à Congregação deste 
Instituto a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO – Nº INSCRIÇÃO - NOME - RG – MÉDIA 
FINAL

Banca Examinadora/Notas por Examinador: Títulos (Peso 
2) – Didática (Peso 1) – Argüição do Memorial (Peso 1) – Média 
Final por examinador

1º – 05 – DULCE HELENA SIQUEIRA SILVA – 13.320.398-
0 – 9,38

Prof. Dr. Hernan Chaimovich Guralnik: 9,50 – 8,50 – 10,00 
– 9,38

Profª. Drª. Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva: 
9,50 – 9,00 – 9,50 – 9,38

Prof. Dr. Mauro Bertotti: 9,50 – 9,10 – 9,50 – 9,40
Prof. Dr. Roberto Santana da Silva: 9,50 – 9,00 – 9,50 – 9,38
Prof. Dr. Watson Loh: 9,50 – 9,00 – 9,50 – 9,38
2º – 04 – REGINA CÉLIA GALVÃO FREM – 10.821.219-

1 – 8,73
Prof. Dr. Hernan Chaimovich Guralnik: 8,00 – 8,50 – 10,00 

– 8,63
Profª. Drª. Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva: 

8,00 – 9,30 – 9,50 – 8,70
Prof. Dr. Mauro Bertotti: 8,00 – 9,20 – 9,80 – 8,75
Prof. Dr. Roberto Santana da Silva: 8,00 – 9,20 – 10,00 

– 8,80
Prof. Dr. Watson Loh: 8,00 – 9,50 – 9,50 – 8,75
3º – 03 – REINALDO MARCHETTO – 13.236.987-4 – 7,23
Prof. Dr. Hernan Chaimovich Guralnik: 7,40 – 6,80 – 7,00 

– 7,15
Profª. Drª. Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva: 

7,40 – 7,00 – 7,50 – 7,33
Prof. Dr. Mauro Bertotti: 7,40 – 7,00 – 7,00 – 7,20
Prof. Dr. Roberto Santana da Silva: 7,40 – 7,20 – 7,30 – 7,33
Prof. Dr. Watson Loh: 7,40 – 7,00 – 6,80 – 7,15
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos legal e 

formal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
divulgação do resultado final do concurso, com efeito suspensi-
vo (item 11.5 das Disposições Gerais).

(Proc. 276/17–IQ/CAr.).
Araraquara, 11 de setembro de 2018.
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 DESPACHO DO DIRETOR DE 11/09/2018
Homologando, no Edital 01/2018-DTA/FE, à vista da Deli-

beração da Congregação da FE n° 178/2018, o resultado do 
Concurso Público de Títulos e Provas na disciplina “Gestão de 
Desenvolvimento de Produtos” do Departamento de Engenharia 
de Produção, da Faculdade de Engenharia da UNESP - Câmpus 
de Bauru, para a obtenção do título de “Livre-Docente em 
Gestão de Desenvolvimento de Produtos”, realizado nos dias 
07 e 08 de agosto de 2018, tendo o candidato DANIEL JUGEND 
– RG. 29.042.857-9, APROVADO com a média final 9,96, con-
siderando-o dessa maneira habilitado para receber o título de 
“Livre-Docente em Gestão de Desenvolvimento de Produtos”. 
(Proc. 131/2017-Vol.1)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 EDITAL Nº151/2018 - FMB
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 

55/2018-RUNESP de 27/06/2018, publicado em 28/06/2018 
e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, alterada pela 
Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições do concurso público 
de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBS-
TITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 
2º semestre letivo de 2018, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na 
disciplina/conjunto de disciplinas: Enfermagem Pediátrica, junto 
ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina do 
Câmpus de Botucatu.

O contratado deverá exercer as atividades de docência 
em cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, 
dependendo das necessidades do Departamento/Coordenação 
de Curso.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.303,16, 

correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 

temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 17 a 19/09/2018, no horário das 9h00 às 11h30 e das 14h00 
às 17h00, na Seção Técnica de Comunicações da Faculdade de 
Medicina, sito à Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Monte Negro, 
s/ nº, Distrito de Rubião Junior – Botucatu/SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos;
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato 
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a 
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes 
ou humanidades.

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média aritméti-

ca das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E

V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU 
007/2005 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS-5.1) do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica.

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
MA419 – Análise Real
Ementa: Medida e integral. Integral de Lebesgue no Rn. 

Conjuntos mensuráveis. Teorema de convergência monótona. 
Teorema da convergência dominada. Convergência em medida. 
Espaços L. Teorema de Egorov. Teorema de Radon-Nikodym. 
Teorema de Representação de Riesz. Teorema de Fubini.

MA445 – Anéis e Corpos
Ementa: Anéis comutativos, ideais e operações com ideais, 

homomorfismos entre anéis, teoremas do isomorfismo. Poli-
nômios simétricos, fórmulas de Newton e aplicações. Corpos, 
característica, extensões algébricas, corpos de raízes, normalida-
de, corpos finitos. Teorema de Galois. Grupo de Galois de uma 
extensão e de um polinômio. Extensões cíclicas, construções 
com régua e compasso, solubilidade de equações em radicais 
e outras aplicações.

MA453 - Topologia Geral
Ementa: Espaços Métricos. Exemplos. Noções básicas de 

Topologia. Espaços topológicos. Bases. Funções contínuas, 
subespaços, espaços, produto e quociente. Convergência de 
sequências, redes e filtros. Espaços de Hausdorff. Espaços regu-
lares, normais, compactos, localmente compactos. Metrização. 
Paracompacidade. Espaços conexos e conexos por caminhos. 
Homotopia e grupo fundamental. Espaços de recobrimento.

MA456 – Equações Diferenciais Ordinárias
Ementa: Teoria de Existência e Unicidade. Método das apro-

ximações sucessivas para existência e unicidade de soluções. 
Teorema de Peano de existência de soluções. Soluções maximais, 
fluxos. Sistemas lineares e suas soluções maximais. Dependência 
diferenciável de soluções em relação a parâmetros e a condições 
iniciais. Diferencial do fluxo. Teoremas de fluxo tubular. Campos 
completos. Colchetes de Lie de campos de vetores. Espaço de 
fase. Classificação das órbitas. Teorema de Hartman-Grobmann. 
Estabilidade de Lyapunov, funções de Lyapunov e expoentes de 
Lyapunov. Teorema de Poincaré-Bendixon. Campos conservati-
vos. Recorrência e teorema de recorrência de Poincaré.

MA604 – Topologia dos Espaços Métricos
Ementa: Métrica. Funções contínuas. Homeomorfismos. 

Conjuntos abertos e fechados. Conjuntos compactos. Conjuntos 
convexos e conexos.

MA719 – Álgebra Linear Avançada
Ementa: Revisão: espaços vetoriais, bases e coordenadas, 

transformações lineares e matrizes, posto, nulidade, produto 
interno, operadores normais e autoadjuntos, diagonalização. 
Espaço dual e a transposta, teorema de Cayley-Hamilton, poli-
nômio mínimo de endomorfismo linear, forma de Jordan, forma 
de Jordan real, forma racional. Transformação multilinear, função 
alternada, determinante, produto tensorial de espaços vetoriais, 
álgebra tensorial, álgebra dos tensores simétricos. Álgebra de 
Grassmann, álgebra de Clifford, estrutura de formas bilineares e 
quadráticas, transformação ortogonal e simplética.

MA720 – Análise no R(n)
Ementa: Cálculo de várias variáveis: Aplicações diferen-

ciáveis, Diferencial e Matriz jacobiana, Desigualdade do valor 
médio, Regra da Cadeia, Derivadas de ordem superior, Fórmula 
de Taylor, Teorema da função inversa e implícita, Forma local das 
imersões e submersões e o teorema do posto. Subvariedades de 
Rn Valores e pontos regulares, espaço tangente, parametrizações 
locais. Integração, integrais de linha e de superfícies, Formas 
diferenciais e integração sobre variedades, Teorema de Stokes 
(Green e Gauss).

4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, será submetido à 
homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com 
posterior publicação no D.O.E

V - DO RECURSO
5. 5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, ao Conselho Universitário.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-05/2003 e Deliberação CONSU 
007/2005 que estabelece o perfil de Professor Associado I 
(MS-5.1) do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica.

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
MA-453: Topologia Geral
Ementa: Espaços Métricos. Exemplos. Noções básicas de 

Topologia. Espaços topológicos. Bases. Funções contínuas, 
subespaços, espaços, produto e quociente. Convergência de 
sequências, redes e filtros. Espaços de Hausdorff. Espaços regu-
lares, normais, compactos, localmente compactos. Metrização. 
Paracompacidade. Espaços conexos e conexos por caminhos. 
Homotopia e grupo fundamental. Espaços de recobrimento.

MM-852: Geometria Diferencial
Ementa: Curvas no plano e espaço: Curvatura e torção - 

Teorema Fundamental das Curvas Planas. Superfícies no Espaço 
- Primeira e segunda forma fundamental, área. Aplicação normal 
de Gauss. Curvaturas gaussiana e média, Linhas de Curvatura. 
Geometria intrínseca, derivada covariante, Teorema Egregium, 
Curvatura Geodésica, geodésicas, a aplicação exponencial. O 
Teorema de Gauss-Bonnet. Tópicos adicionais.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA
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 Matemática, 
nas disciplinas MA419 – Análise Real, MA445 – Anéis e Corpos, 
MA453 - Topologia Geral, MA456 – Equações Diferenciais 
Ordinárias, MA604 – Topologia dos Espaços Métricos, MA719 
– Álgebra Linear Avançada e MA720 – Análise no R(n), do 
Departamento de Matemática, do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica, da Universidade Estadual 
de Campinas.

INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a 

contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das 
9h às 12h e das 14h às 17h, na Diretoria do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, da Universidade 
Estadual de Campinas, na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 
Barão Geraldo, Campinas, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do 
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da 
Deliberação CONSU-A-05/2003.

1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade, 
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso, 
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orienta-
ção e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem 
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

Estadual de Campinas, na Cidade Universitária "Zeferino Vaz", 
Barão Geraldo, Campinas, SP.

1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso 
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos 
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do 
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da 
Deliberação CONSU-A-05/2003.

1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade, 
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disci-
plina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;

b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produ-

ção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu 
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua 
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;

e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento rela-
cionado no Memorial.

f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo 
tudo o que se relacione com a formação científica, artística, 
didática e profissional do candidato, principalmente as ativida-
des relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em 
Concurso, a saber:

f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária, 
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se 
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;

f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com 
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação 
de notas obtidas;

f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em 
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superio-
res até a data da inscrição ao concurso;

f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica 
ou artística;

f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística, 
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso, 
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orienta-
ção e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;

f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos 
resumos;

f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem 
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e 
acadêmicas.

1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, docu-
mentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da 
Congregação da Unidade.

1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou com-
pletado até a data fixada para o encerramento do prazo para 
inscrições.

1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da 
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que 
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela 
Congregação da Unidade.

1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de 
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a 
publicação do indeferimento.

1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da 
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Exten-
são do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação 
do indeferimento do pedido de reconsideração.

II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 

5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade, 
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de 
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao 
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores 
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias 
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos 
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida com-
petência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do 
País ou do exterior.

III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos;
II. Prova Didática;
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da 

produção científica, artística ou humanística do candidato 
após o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a 
evidenciar a sua contribuição nos campos da ciência, das artes 
ou humanidades.

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comis-
são Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos 
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce 
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas 
qualidades como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um 
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:

a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas rela-

cionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadê-

micas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina 

ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano 
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura 
aprofundada no assunto.

3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na pre-
sença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com 
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada 
pela referida Comissão.

3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos 
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, 
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se, 
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de 
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros 
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-
-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato 
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica, 
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este 
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar 
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade 
de suas pesquisas.

3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, caben-
do a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato 
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e 
neste caso, os tempos serão somados.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média aritméti-

ca das notas por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.
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