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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL 
DE RECURSOS HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 1/2017, para preenchimento da função/perfil: TEC-
NICO ENFERMAGEM / Técnico de enfermagem da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto 
à Unicamp. Classif. - Nome 79º - CASSIA SANTOS DE MORAIS.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 30 de Abril de 2019 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 10.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA
EDITAL
Concurso Público de provas e títulos para obtenção do Títu-

lo de Livre Docente na Área de Análise Numérica, na disciplina 
MT-403: Análise Numérica I, do Departamento de Matemática 
Aplicada, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica, da Universidade Estadual de Campinas.

O Concurso de que trata o presente Edital será realizado nos 
dias 04 e 05 de junho de 2019, com início às nove horas e dez 
minutos (horário de Brasília), na sala 121 do Instituto de Mate-
mática, Estatística e Computação Científica, situado na Cidade 
Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas, SP, Rua 
Sérgio Buarque de Holanda, 651, com o seguinte calendário 
fixado para a realização das provas:

Dia 04/06 – terça-feira
09:10 horas – Início dos trabalhos e definição dos pontos 

para prova didática
09:30 horas – Sorteio de ponto para Prova Didática do 

Candidato Eduardo Cardoso de Abreu
10:30 horas – Sorteio de ponto para Prova Didática do 

Candidato Maicon Ribeiro Correa
11:00 horas – Prova de Títulos
Dia 05/06 – quarta-feira
09:30 horas – Prova Didática do Candidato Eduardo Car-

doso de Abreu
10:30 horas – Prova Didática do Candidato Maicon Ribeiro 

Correa
13:00 horas – Prova de Defesa de Tese ou Conjunto da 

Produção Científica do Candidato Eduardo Cardoso de Abreu
14:30 horas – Prova de Defesa de Tese ou Conjunto da 

Produção Científica do Candidato Maicon Ribeiro Correa
16:30 horas – Proclamação dos resultados e emissão do 

Parecer
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Membros Titulares: José Luiz Boldrini – 
Professor Titular (UNICAMP), Maria Amélia Novais Schleicher 
– Professora Associada (IMECC-UNICAMP), Alexandre Loureiro 
Madureira – Pesquisador Titular (LNCC), Álvaro Luiz Gayoso 
de Azeredo Coutinho – Professor Titular (UFRJ) e José Karam 
Filho – Pesquisador Associado (LNCC); Membros Suplentes: 
João Frederico da Costa Azevedo Meyer – Professor Associado 
(IMECC-UNICAMP), Laércio Luis Vendite – Professor Associado 
(IMECC-UNICAMP), José Mario Martínez Perez – Professor 
Titular (IMECC-UNICAMP), Paulo José da Silva e Silva – Professor 
Associado (IMECC-UNICAMP), Claudia Alejandra Sagastizábal – 
Pesquisadora Colaboradora (IMECC-UNICAMP), Fernando Alves 
Rochinha – Professor Associado (UFRJ), Antonio Castelo Filho 
– Professor Titular (ICMC-USP), André Nachbin – Pesquisador 
Titular (IMPA) e Aparecido Jesuíno de Souza – Professor Titular 
(UFPB). Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros 
da Comissão Julgadora, e os candidatos inscritos: Dr. Eduardo 
Cardoso de Abreu e Dr. Maicon Ribeiro Correa.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
  EDITAL 10/2019-STDARH
A Direção da Faculdade de Odontologia comunica que foi 

HOMOLOGADO, “ad referendum” da Congregação, conforme 
Despacho 121/2019-DTA, com base no Parecer da Comissão 
Examinadora, o Resultado Final do Concurso Público autorizado 
pelo Despacho RUNESP nº 132/2018, para contratação de 1(um) 
Professor Substituto, sob o regime jurídico da “CLT” e legislação 
complementar, em caráter emergencial, para atender excepcio-
nal interesse público, no ano letivo de 2019 e pelo prazo máximo 
de 10(dez) meses, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, para a disciplina de “Radiologia Odontológica e 
Imaginologia”, do Departamento de Patologia e Propedêutica 
Clínica, realizado nos dias 11 e 12/04/2019, cujo resultado final 
foi publicado no DOE de 13/04/2019, página 266, seção I – Proc.
FOA-211/2019.

 Edital nº 11/2019-STDARH – CONVOCAÇÃO
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araçatuba/UNESP, 
CONVOCA a candidata CARLA RENATA SANOMIYA IKUTA - 
9.774.333-9-SESP/PR, habilitada em Concurso Público para 
contratação, como Professor Substituto, sob o regime jurídico 
da “CLT” e Legislação Complementar, por prazo determinado, 
em caráter emergencial, para atender a excepcional interesse 
público, no ano letivo de 2019 e pelo prazo máximo de 10(dez) 
meses, na disciplina de Radiologia Odontológica e Imaginologia, 
para comparecer no prazo de 5(cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta 
Faculdade, situada na Rua José Bonifácio 1193, para anuência à 
contratação e apresentação dos seguintes documentos:

1. Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. Fotocópia do Título de Eleitor e prova de estar em dia com 

as obrigações eleitorais;
3. Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior e de pós-graduação;
4. Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
5. Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
6. Fotocópia do CPF regularizado;
7. Carteira de Trabalho e Previdência Social;
8. 4(quatro) fotos 3x4 recente;
9. Declaração de bens e valores que compõem o seu patri-

mônio privado.
O não comparecimento da candidata no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação, ou se contra-
tada deixar de entrar em exercício, terá exauridos os direitos 
decorrentes da habilitação no concurso público. - Processo 
FOA - 211/2019.

RAD5038 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências – bibliografia: Slack, Nigel et al. Adminis-
tração da Produção. Atlas, 2015.

Leia-se:
5. SELEÇÃO
5.1. A seleção de candidatos será realizada mediante ava-

liação de desempenho em prova escrita elaborada e corrigida 
pelo professor responsável pela oferta da disciplina, com base 
na bibliografia indicada abaixo:

RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações 
– bibliografia: Network Science, Albert-László Barabási (Capítulo 
2). http://networksciencebook.com

Árvore geradora mínima aplicada ao estudo da interligação 
administrativa em empresas listadas na BM&FBOVESPA, Tese 
de Livre Docência, USP, 2015, Evandro Marcos Saidel Ribeiro. 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-
29082017-175531/publico//LD_EvandroMarcosSaidelRibeiro.pdf 
RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– bibliografia: EHNERT, I.; PARSA, S.; ROPER, I.; WAGNER, M.; 
MULLER-CAMEN, M. (2015) Reporting on sustainability and 
HRM: a comparative study of sustainability reporting practices 
by the world’s largest companies. The International Journal of 
Human Resource Management, , n. May, p. 1–21. Disponível 
em: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.20
15.1024157

JABBOUR, C.J.C. ; SANTOS, F.C.A. (2008) .The central role 
os human resource management in the search for sustainable 
organizations. Int Journal of Human Resource Management. 19 
(12), 2133-2154.

KRAMAR, R. (2014). Beyond strategic human resource 
management: is sustainable human resource management the 
next approach? The International Journal of Human Resource 
Management. 25(8), 1069-1089.

RENWICK D.W.S.; REDMAN, T.; MAGUIRE, S. (2012) Green 
Human Resource Management: Review and Research Agenda. 
International Journal of Management Reviews.

RAD5032 Internacionalização de Empresas e Inovação – 
bibliografia: TIDD, J; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. 
5ª. Ed. Bookman, 2015.

RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências – bibliografia: Slack, Nigel et al. Adminis-
tração da Produção. Atlas, 2015.

Onde se lê:
ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL
RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações – 

Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 15/05/2019, das 14h00 às 
15h00 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 15/05, das 10h00 às 
11h40 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5061 Internacionalização de Empresas e Inovação – 
Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 14/05/2019, das 16h15 às 
17h00 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5038 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências – Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 
17/05/2019, das 14h00 às 16h00 – Resultado Preliminar: Até 
24/5/2019 – Apresentação de recurso em 28/5/2019 - Resultado 
final até 3/6/2019 - Matrícula: de 4 a 7/6/2019.

Leia-se:
ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL
RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações – 

Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 15/05/2019, das 14h00 às 
15h00 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 15/05, das 10h00 às 
11h40 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5032 Internacionalização de Empresas e Inovação – 
Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 14/05/2019, das 16h15 às 
17h00 – Resultado Preliminar: Até 24/5/2019 – Apresentação de 
recurso em 28/5/2019 - Resultado final até 3/6/2019 - Matrícula: 
de 4 a 7/6/2019.

RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências – Inscrição: de 22/4 a 8/5/2019 – Prova: 
17/05/2019, das 14h00 às 16h00 – Resultado Preliminar: Até 
24/5/2019 – Apresentação de recurso em 28/5/2019 - Resultado 
final até 3/6/2019 - Matrícula: de 4 a 7/6/2019.

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

Retificação do edital FEA-RP 004/2019, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 04/4/2019.

Onde se lê: “...em sua 146ª sessão ordinária, realizada em 
28 de março de 2019, aprovou, por unanimidade, após aprecia-
ção formal, as inscrições dos candidatos abaixo: ”

Leia-se: “...em sua 146ª sessão ordinária, realizada em 28 
de março de 2019, aprovou, por unanimidade, as seguintes 
inscrições para o concurso de títulos e provas para o provimento 
de dois cargos de professor titular junto ao Departamento de 
Administração (Edital FEA-RP 004/2018):”

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 44/2019
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

convoca o candidato Roberto da Silva Mauro a comparecer 
ao Órgão de Pessoal da Faculdade de Educação, sito à Av. da 
Universidade, 308, Sala 05, Bloco “A”, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a partir da data desta publicação, das 09h00 às 11h00 e 
das 13h00 às 16h00, munido de todos os documentos pessoais 
para dar andamento à sua contratação, como Professor de 
Química na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, conforme Edital de Abertura 30/2019 
e Edital 43/2019 Resultado Final/Homologação.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 Comunique-se o encerramento do Edital FFLCH/FLM n° 

027/2017 de 05/07/2017, referente à abertura de inscrições no 
concurso público para provimento de um cargo de Professor 
Titular, em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa 
(RDIDP), ref. MS-6, cargo/claro nº 266361, no Departamento 
de Letras Modernas, área: Língua, Literatura e Cultura Italiana, 
disciplina de Literatura Italiana, tendo em vista a manifestação 
de desistência da candidata aprovada e indicada, Professora 
Doutora Lucia Wataghin, em ocupar a cargo acima mencionado.

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
Retificação FMRP-USP Nº 005/2019
Retificação do Edital da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – USP, Edital FMRP-USP Nº 004/2019, referente a Abertura 
de Inscrição ao Concurso publico de Títulos e Provas visando o 
provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao Departa-
mento de Clinica Médica, publicado no D.O. de 27 de março de 
2019. No edital, na parte do Item 1, DESCONSIDERAR o subitem 
VII – Projeto Pesquisa.

d) - Coerência entre o problema e os objetivos apresenta-
dos: até 2,0 pontos;

e) - Coerência entre a proposta geral do projeto e a meto-
dologia: até 1,0 ponto;

f) - Conhecimento da produção científica dos orientadores 
indicados: até 1,0 ponto.

Anexo VI
Regras para a pontuação do currículo
A pontuação total a ser atingida pelo candidato limita-se 

a 10 (dez) pontos
1. - Experiência em pesquisa científica ou atividade de 

extensão universitária : até 2,5 pontos
1.1 Iniciação científica ou atividade de extensão universi-

tária com bolsa (é obrigatória a apresentação de certificado da 
agência de fomento): 1,5 ponto para cada ano de bolsa até o 
limite de 2,5 pontos.

1.2 Iniciação científica ou participação ativa em extensão 
universitária individual sem bolsa: 0,5 ponto para cada ano até 
o limite de 1,0 ponto.

1.3 Participação em grupos de pesquisa ou de extensão uni-
versitária formalmente reconhecidos pela Instituição de Ensino 
Superior a que estão vinculados: 0,5 ponto para cada ano até o 
limite de 1,0 ponto.

2. - Títulos de cursos: até 2,5 pontos
2.1 Graduação: 1,5 ponto para cada título, a partir do 

segundo curso.
2.2 Pós-Graduação: lato sensu – 1,0 ponto para cada título;
2.3 Pós-Graduação: stricto sensu - 2,5 pontos para cada 

título.
3. - Práticas de magistério superior: até 2,0 pontos
3.1 Magistério: 0,50 ponto para cada semestre.
3.2 Monitoria: 0,25 ponto para cada semestre.
4. - Publicação de trabalhos científicos : até 3,0 pontos
4.1 Artigo em periódico indexado no Qualis (de A1 a B5): 

1,5 ponto por artigo.
4.2 Artigo em periódico não indexado no Qualis ou Qualis C: 

0,25 ponto por artigo, até o limite de 1,5 ponto.
4.3 Livro de natureza científica ou acadêmica: 1,5 ponto 

por título.
4.4 Capítulo de livro de natureza científica ou acadêmica: 

0,25 ponto por capítulo.
4.5 Artigo publicado em anais de evento científico.
4.6 Tradução de artigo científico: 0,20 por artigo.
4.7 Apresentação de pôsteres em evento científico: 0,15 

por pôster.
5. - Demais tipos de produção e atividades acadêmicas: 

até 1,5 ponto
Participação como expositor em congressos, seminários ou 

equivalentes decorrentes de artigo selecionado: 0,5 ponto para 
cada atividade.

Participação como ouvinte em eventos acadêmicos: 0,1 
ponto para cada atividade, até o limite de 0,5 ponto.

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

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FEA-RP Nº 003/2019
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLI-

NAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRA-
ÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NO 2º TRIMESTRE LETIVO DE 2019

RETIFICAÇÕES
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Administração de Organizações (CCP-PPGAO), no uso das 
suas atribuições legais, informa as seguintes retificações no 
Edital FEA-RP Nº 003/2019:

Onde se lê:
4. VAGAS E OFERECIMENTO
4.1. As disciplinas oferecidas, sua programação e vagas 

disponíveis serão as seguintes:
RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações – 

previsão de oferta: de 11/06 a 03/09/2019, às terças-feiras, das 
13h30 às 18h30 – 10 vagas.

RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– previsão de oferta: de 12/06 a 04/09/2019, às quartas-feiras, 
das 08h00 às 13h00 – 10 vagas.

RAD5061 Internacionalização de Empresas e Inovação - 
previsão de oferta: de 12/06 a 04/09/2019, às quartas-feiras, das 
13h30 às 18h30 – 07 vagas.

RAD5038 Laboratório de Gestão de Operações: Estu-
dos, Práticas e Tendências – previsão de oferta: de 13/06 a 
29/08/2019, às quintas-feiras, das 13h30 às 18h30 – 10 vagas.

Leia-se:
4. VAGAS E OFERECIMENTO
4.1. As disciplinas oferecidas, sua programação e vagas 

disponíveis serão as seguintes:
RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações – 

previsão de oferta: de 11/06 a 03/09/2019, às terças-feiras, das 
13h30 às 18h30 – 10 vagas.

RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– previsão de oferta: de 12/06 a 04/09/2019, às quartas-feiras, 
das 08h00 às 13h00 – 10 vagas.

RAD5032 Internacionalização de Empresas e Inovação – 
previsão de oferta: de 12/06 a 04/09/2019, às quartas-feiras, das 
13h30 às 18h30 – 07 vagas

RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estu-
dos, Práticas e Tendências – previsão de oferta: de 13/06 a 
29/08/2019, às quintas-feiras, das 13h30 às 18h30 – 10 vagas.

Onde se lê:
5. SELEÇÃO
5.1. A seleção de candidatos será realizada mediante ava-

liação de desempenho em prova escrita elaborada e corrigida 
pelo professor responsável pela oferta da disciplina, com base 
na bibliografia indicada abaixo:

RAD5056 Redes Econômicas e Sociais: Teoria e Aplicações 
– bibliografia: Network Science, Albert-László Barabási (Capítulo 
2). http://networksciencebook.com

Árvore geradora mínima aplicada ao estudo da interligação 
administrativa em empresas listadas na BM&FBOVESPA, Tese 
de Livre Docência, USP, 2015, Evandro Marcos Saidel Ribeiro. 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/96/tde-
29082017-175531/publico//LD_EvandroMarcosSaidelRibeiro.pdf 
RAD5044 Laboratório de Pesquisa em Sustentabilidade nas 
Organizações: Desenvolvimento de Competências Empresariais 
– bibliografia: EHNERT, I.; PARSA, S.; ROPER, I.; WAGNER, M.; 
MULLER-CAMEN, M. (2015) Reporting on sustainability and 
HRM: a comparative study of sustainability reporting practices 
by the world’s largest companies. The International Journal of 
Human Resource Management, , n. May, p. 1–21. Disponível 
em: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.20
15.1024157

JABBOUR, C.J.C. ; SANTOS, F.C.A. (2008) .The central role 
os human resource management in the search for sustainable 
organizations. Int Journal of Human Resource Management. 19 
(12), 2133-2154.

KRAMAR, R. (2014). Beyond strategic human resource 
management: is sustainable human resource management the 
next approach? The International Journal of Human Resource 
Management. 25(8), 1069-1089.

RENWICK D.W.S.; REDMAN, T.; MAGUIRE, S. (2012) Green 
Human Resource Management: Review and Research Agenda. 
International Journal of Management Reviews.

RAD5061 Internacionalização de Empresas e Inovação – 
bibliografia: TIDD, J; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. 
5ª. Ed. Bookman, 2015.

uma profusão de propostas aparece no debate teórico e, rapi-
damente, ganha espaço em reformas do quadro normativo. Da 
perspectiva da sociedade, as pesquisas no âmbito desse projeto 
procuram compreender a questão a partir da mobilização por 
direitos pelos grupos considerados vulneráveis. Da perspectiva 
institucional, pretende descrever e avaliar o potencial de dife-
rentes modelos de resolução de disputas neste contexto social. 
Da perspectiva organizacional processual, pretende descrever e 
analisar os resultados de mecanismos recém-instituídos de regu-
lação da litigiosidade de massa, particularmente os que operam 
por uniformização da jurisprudência dos tribunais.

Docentes vinculados ao projeto: Fabiana Cristina Severi 
(responsável), Camilo Zufelato, Jair Aparecido Cardoso, Maria 
Paula Bertran, Rubens Beçak.

Projeto 2: Ambientes e desenvolvimento: avaliação de 
políticas públicas e atividades impactantes sobre o ambiente 
natural, urbano, cultural e laboral

O projeto visa à avaliação de impactos socioambientais de 
políticas públicas e outras atividades impactantes sob o ponto 
de vista interdisciplinar. Para tanto, toma-se o 'ambiente' em 
sentido amplo, incluindo tanto o natural, como o cultural, laboral 
e urbano. A noção de ‘ambiente’ empregada é abrangente e 
concerne tanto aos ambientes naturais (água, flora, fauna etc.) 
como também engloba os ambientes artificiais (como o espaço 
urbano e cultural). O projeto congrega teorias e aplicações de 
diversos âmbitos do Direito e da Política Social, notadamente 
Direito Ambiental, Direito Agrário, Direito Administrativo, Direito 
Urbanístico, Direito Laboral, Sociologia Ambiental do Direito e 
Política Social. Como focos preferenciais de análise, o projeto 
visa à consideração, sob a perspectiva do Direito e de ciências 
conexas, de políticas de uso e exploração de recursos naturais, 
de alimentação, de solução de questões fundiárias no campo 
e na cidade, de avaliação de impactos socioambientais, de 
proteção à fauna e à flora silvestre, de agroecologia, de direito 
à habitação e de situações de risco ambiental, de unidades de 
conservação, direito das águas e outros temas que impliquem 
considerações socioambientais transversais no âmbito do orde-
namento brasileiro e internacional, e em favor da construção de 
políticas públicas adequadas ao conceito de desenvolvimento 
consagrado na Constituição da República.

Docentes vinculados ao projeto: Marcio Henrique Pereira 
Ponzilacqua (responsável), Flavia Trentini, Maria Hemilia Fonse-
ca, Thiago Marrara de Matos.

Projeto 3: Ética e Desenvolvimento
O projeto de pesquisa dedica-se à compreensão da relação 

entre o setor privado e a sociedade brasileira. A organização 
social dos negócios no Brasil nem sempre permite identificar 
com clareza a orientação ética do comportamento empresarial 
ou mensurar seu impacto na promoção do desenvolvimento 
socioeconômico brasileiro. Do contrário, experimentamos gran-
des operações de enforcement e reformas regulatórias sem 
maior repercussão nas estruturas de mercado ou na cultura 
organizacional que justifiquem o fanatismo moral em torno dos 
costumes empresariais. Os fundamentos da ética e as práticas 
sociais de desenvolvimento encontram nas convergências entre 
políticas públicas, regulatórias, atividades de enforcement e 
iniciativas corporativas o exercício mais inteligente do controle 
social dos negócios, permitindo delimitar o comportamento 
empresarial cooperativo entre empresa e Estado. Em função 
destes pressupostos, pretende-se avaliar as várias possibilidades 
de ação estratégica na promoção da ética e desenvolvimento, 
estendendo-se da mobilização de recursos públicos à articulação 
de iniciativas corporativas, com especial ênfase na avaliação 
das estratégias de controle social formal, políticas regulatórias, 
redes contratuais, estruturais societárias ou cadeia de produção, 
identificação de riscos e práticas anticoncorrenciais, arranjos 
institucionais e articulação de instrumentos de arrecadação 
e alocação eficiente de recursos públicos, desenvolver novos 
padrões de comportamento, capacitação e estruturação de deve-
res no âmbito empresarial, soluções de compliance, leniência ou 
colaboração. O projeto encoraja investigações empíricas que 
ofereçam o suporte necessário para a priorização do exercício do 
controle social dos negócios, ou pesquisas teóricas que permi-
tam melhor conceber os efeitos da ética no comportamento cor-
porativo e sua repercussão no desenvolvimento socioeconômico.

Docentes vinculados ao projeto: Eduardo Saad Diniz (res-
ponsável), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Juliana Oliveira 
Domingues, Maria Paula Bertran.

Projeto 4: Teorias da decisão e métodos de investigação
O projeto tem dois eixos de pesquisa: a) teoria da decisão 

judicial e político-administrativa; b) acesso à Justiça e a direitos 
estabelecidos. O eixo voltado para a teoria da decisão judicial 
e política nas instituições democráticas brasileiras realiza, de 
forma crítica, indagações acerca das influências e das consequ-
ências das decisões judiciais e administrativas. Ele compreende 
desde os aspectos racionais e irracionais das decisões judiciais 
até a ingerência de fatores conjunturais na deliberação e apli-
cação de políticas públicas. Trabalha, portanto, não apenas os 
fatores legais, mas também os extralegais, das decisões judiciais 
e políticas. O segundo eixo desenvolve-se paralelamente ao 
primeiro, concentrando-se na reflexão epistemológica e metodo-
lógica que o antecede e que decorre de seus resultados.

Docentes vinculados ao projeto: Sérgio Nojiri (responsável), 
Cynthia Soares Carneiro.

Anexo III
Vagas de orientação por docente:
Camilo Zufelato – 2
Cynthia Soares Carneiro - 2
Eduardo Saad Diniz – 2
Fabiana Cristina Severi - 2
Flavia Trentini - 2
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - 2
Jair Aparecido Cardoso - 2
Juliana Oliveira Domingues - 2
Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua - 2
Maria Hemilia Fonseca – 2
Maria Paula Costa Bertran Muñoz - 2
Rubens Beçak – 2
Sérgio Nojiri – 2
Thiago Marrara de Matos - 3
Anexo IV
Bibliografia indicada para a Prova Específica
CONTIPELLI, Ernani. Constitucionalismo climático global. 

Justiça do Direito, v.32, n. 2, p. 278-300, maio/ago. 2018. Dis-
ponível em:

http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/8246
ROSENFELD, Michel. Repensar o ordenamento constitucio-

nal na era do pluralismo jurídico e do pluralismo ideológico. 
Revista Direito GV. v. 14, n. 3, p. 1173-1220, set-dez 2018. 
Disponível em:

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/
article/view/78033/74762

MELO, Rúrion. Da teoria à práxis? Axel Hooneth e as lutas 
por reconhecimento na teoria política contemporânea. Revista 
Brasileira de Ciência Política, n. 15. Brasília, setembro-dezembro 
de 2014, pp. 17-36. Disponível em:

h t t p : / / w w w. s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _
arttext&pid=S0103-33522014000300017&lng=en&nrm=iso

KAENZIG, Raoul; PIGUET, Etienne. Migração e mudança cli-
mática na América Latina. Revista Interdisciplinar de Mobilidade 
Humana. Ano XIX, n. 36, p. 49-74, jan./jun. 2011. Disponível em:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407042013003
Anexo V
Critérios para avaliação do projeto de pesquisa
a) - Delimitação do tema e do problema: até 2,0 pontos;
b) - Relevância do tema: até 2,0 pontos;
c) - Adequação do projeto em relação à área de concen-

tração e a alguma das linhas de pesquisa do Programa: até 
2,0 pontos;
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