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ta: 8,5 (oito e cinco), Prova Didática: 8,0 (oito e zero), Julgamento 
e Arguição do Memorial: 8,5 (oito e cinco), Média

Ponderada: 8,4 (oito e quatro); Candidato: Valdir Felipe 
Novello: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 9,0 
(nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,0 (nove e 
zero), Média Ponderada: 8,8 (oito e oito); Candidata: Vanessa 
Biondo Ribeiro: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 
9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 8,5 (oito 
e cinco), Média Ponderada: 8,6 (oito e seis); Candidata: Renata 
Regina Constantino Barrella: Prova Escrita: 7,5 (sete e cinco), 
Prova Didática: 9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 8,0 (oito e zero), Média Ponderada: 8,2 (oito e dois); 
Candidato: Carlos Alberto Moreno Chaves: Prova Escrita: 8,5 
(oito e cinco), Prova Didática: 8,5 (oito e cinco), Julgamento e 
Arguição do Memorial: 9,5 (nove e cinco), Média Ponderada: 9,0 
(nove e zero); Candidata: Luciana Maria da Silva: Prova Escrita: 
7,0 (sete e zero), Prova Didática: 7,0 (sete e zero), Julgamento e 
Arguição do Memorial: 7,5 (sete e cinco), Média Ponderada: 7,3 
(sete e três); Prof. Dr. Fernando Brenha Ribeiro: Candidata: Andrea 
Teixeira Ustra: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova Didática: 7,5 
(sete e cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,5 (nove e 
cinco), Média Ponderada: 8,4 (oito e quatro); Candidato: Vinicius 
Hector Abud Louro: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova Didática: 
7,5 (sete e cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 8,5 (oito 
e cinco), Média Ponderada: 7,9 (sete e nove); Candidato: Valdir 
Felipe Novello: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova Didática: 
8,5 (oito e cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,5 (nove 
e cinco), Média Ponderada: 8,7 (oito e sete); Candidata: Vanessa 
Biondo Ribeiro: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova Didática: 
9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 8,5 (oito 
e cinco), Média Ponderada: 8,4 (oito e quatro); Candidata: Renata 
Regina Constantino Barrella: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova 
Didática: 9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 
8,5 (oito e cinco), Média Ponderada: 8,4 (oito e quatro); Candi-
dato: Carlos Alberto Moreno Chaves: Prova Escrita: 7,0 (sete e 
zero), Prova Didática: 8,0 (oito e zero), Julgamento e Arguição 
do Memorial: 9,5 (nove e cinco), Média Ponderada: 8,6 (oito e 
seis); Candidata: Luciana Maria da Silva: Prova Escrita: 7,0 (sete e 
zero), Prova Didática: 7,0 (sete e zero), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 7,0 (sete e zero), Média Ponderada: 7,0 (sete e zero); 
Prof. Dr. Marcelo Sousa de Assumpção: Candidata: Andrea Teixeira 
Ustra: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 7,5 (sete e 
cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,7 (nove e sete), 
Média Ponderada: 8,7 (oito e sete); Candidato: Vinicius Hector 
Abud Louro: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 8,0 
(oito e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,0 (nove 
e zero), Média Ponderada: 8,5 (oito e cinco); Candidato: Valdir 
Felipe Novello: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 
8,5 (oito e cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,7 (nove 
e sete), Média Ponderada: 9,0 (nove e zero); Candidata: Vanessa 
Biondo Ribeiro: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova Didática: 
8,0 (oito e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,5 (nove 
e cinco), Média Ponderada: 8,6 (oito e seis); Candidata: Renata 
Regina Constantino Barrella: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova 
Didática: 9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 
7,5 (sete e cinco), Média Ponderada: 8,1 (oito e um); Candidato: 
Carlos Alberto Moreno Chaves: Prova Escrita: 9,8 (nove e oito), 
Prova Didática: 7,0 (sete e zero), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 9,7 (nove e sete), Média Ponderada: 8,9 (oito e nove); 
Candidata: Luciana Maria da Silva: Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), 
Prova Didática: 4,0 (quatro e zero), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 5,0 (cinco e zero), Média Ponderada: 5,1 (cinco e um).

Diante do quadro de notas e médias ponderadas obtidas 
por cada candidato e de acordo com as normas regimentais, 
verificou-se que todos os candidatos obtiveram, da maioria dos 
examinadores, nota final acima da nota mínima sete e, portanto, 
foram considerados aprovados.

Em prosseguimento, os examinadores promoveram as res-
pectivas indicações para ocupação do cargo em concurso: o Prof. 
Dr. Ícaro Vitorello indicou o Dr. Carlos Alberto Moreno Chaves; o 
Prof. Dr. Reinhardt Adolfo Fuck indicou o Dr. Carlos Alberto More-
no Chaves; o Prof. Dr. Jordi Julià Casas indicou o Dr. Carlos Alberto 
Moreno Chaves; o Prof. Dr. Fernando Brenha Ribeiro indicou o Dr. 
Valdir Felipe Novello e o Prof. Dr. Marcelo Sousa de Assumpção 
indicou o Dr. Valdir Felipe Novello; Diante deste resultado, o can-
didato Dr. Carlos Alberto Moreno Chaves foi indicado para ocupar 
o cargo em concurso.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos. Em 
seguida, em sessão secreta e no mesmo local, a comissão julga-
dora procedeu à elaboração do Relatório Final do concurso, que 
deverá ser submetido à apreciação da Congregação do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo, para fins de homologação.

O relatório acima transcrito foi homologado pela Congre-
gação do IAG em sua 277ª sessão extraordinária, realizada em 
20/10/2017. Processo nº 2017.1.245.14.1

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 
ATMOSFÉRICAS

Edital IAG 002/2017
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 

da Universidade de São Paulo convoca o Dr. Alessandro Ederoclite 
para comparecer na Seção de Pessoal deste Instituto, localizada 
na Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir de 23/10/2017, das 
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, munido de todos os 
documentos para dar andamento a sua contratação para o claro 
nº 1234390 de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, conforme 
Editais ATAc-IAG/027/2017 - Abertura de Inscrições ao concurso 
público visando o provimento de um cargo de Professor Doutor no 
Departamento de Astronomia, publicado no D.O.E. de 22/06/2017, 
e ATAC-IAG/044/2017- Relatório Final e Homologação, publicado 
no D.O.E. de 19/10/2017.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 
ATMOSFÉRICAS

Edital ATAc-IAG/048/2017 – Retificação do Período de Ins-
crições

No âmbito do Edital ATAc-IAG/045/2017, publicado no DOE 
em 19/10/2017, Poder Executivo, Seção I, Páginas 192 e 193, no 
que diz respeito ao PERÍODO DE INSCRIÇÃO, ONDE SE LÊ: O Dire-
tor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 
da Universidade de São Paulo torna público a todos os interessa-
dos que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 18/10/2017, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, no período de 20/10/2017 a 18/12/2017, 
com início às 9h (horário de Brasília) do dia 20/10/2017 e término 
às 16h (horário de Brasília) do dia 18/12/2017, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 1 (um) 
cargo de Professor Doutor. LEIA-SE: O Diretor do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 18/10/2017, estarão abertas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
no período de 24/10/2017 a 22/12/2017, com início às 9h (horário 
de Brasília) do dia 24/10/2017 e término às 16h (horário de Brasí-
lia) do dia 22/12/2017, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Portaria IQUSP, nº 112017, de 19 de outubro de 2017
Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) do(a) Instituto de Química da Universidade de 
São Paulo.

O Diretor do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo, baixa a seguinte:

Encerradas as arguições, a comissão julgadora, em sessão 
secreta, passou à atribuição das notas, as quais foram lançadas 
em boletins próprios e individuais a cada examinador e encerra-
dos em envelope único que foi devidamente lacrado pelo senhor 
Presidente.

Conforme calendário, às 17h00, no mesmo local, foram 
convocadas as candidatas do Grupo 2 (4. Vanessa Biondo Ribeiro 
e 5. Renata Regina Constantino Barrella) para tomarem conheci-
mento da lista de pontos para a prova de avaliação didática, com 
a qual manifestaram plena concordância. A lista constituída foi a 
mesma apresentada aos candidatos do Grupo 1 e já mencionada 
anteriormente.

Em prosseguimento, às 17h05, foi sorteado para os candida-
tos do Grupo 2 o ponto nº 03, intitulado Medidas gravimétricas 
e cálculo das anomalias de gravidade, cuja prova será realizada 
transcorridas as vinte e quatro horas do sorteio do ponto, 
conforme normas regimentais. Todos os candidatos do Grupo 
2 deverão se apresentar à comissão julgadora às 17h05 do dia 
18 de outubro.

Às 09h00 do dia 18 de outubro de 2017, na Sala de Aula 
15 do IAG/USP, foram convocados os candidatos do Grupo 3 (6. 
Carlos Alberto Moreno Chaves e 7. Luciana Maria da Silva) para 
tomarem conhecimento da lista de pontos para a prova de avalia-
ção didática, com a qual manifestaram plena concordância. A lista 
constituída foi a mesma apresentada aos candidatos do Grupo 1 
e 2 e já mencionada anteriormente.

De acordo com o calendário, às 09h05, foi sorteado para 
os candidatos do Grupo 3 o ponto nº 08, intitulado Equação da 
Difusão, exemplos de aplicação em Geofísica., cuja prova será 
realizada transcorridas as vinte e quatro horas do sorteio do 
ponto, conforme normas regimentais. Todos os candidatos do 
Grupo 3 deverão se apresentar à comissão julgadora às 09h05 
do dia 19 de outubro.

No período da tarde, às 14h00, no mesmo local, os candida-
tos do Grupo 1 (1. Andrea Teixeira Ustra, 2. Vinicius Hector Abud 
Louro e 3. Valdir Felipe Novello) compareceram à sessão pública 
para, perante os membros da comissão julgadora, realizarem 
a prova de avaliação didática. O senhor Presidente lembrou 
aos candidatos que eles dispunham de um tempo de quarenta 
a sessenta minutos para fazer a sua apresentação. A Dra. 
Andrea Teixeira Ustra, efetivamente, começou sua aula às 14h00, 
concluindo-a às 14h56. Foram utilizados, portanto, cinquenta 
e seis minutos. O Dr. Vinicius Hector Abud Louro, efetivamente, 
começou sua aula às 15h15, concluindo-a às 16h00. Foram 
utilizados, portanto, quarenta e cinco minutos. O Dr. Valdir Felipe 
Novello, efetivamente, começou sua aula às 16h17, concluindo-a 
às 16h57. Foram utilizados, portanto, quarenta minutos.

No âmbito da avaliação didática, ao término de cada apre-
sentação, o referido candidato do Grupo 1 procedeu com a leitura 
de sua Prova Escrita.

Na sequência, às 17h05, os candidatos do Grupo 2 (4. 
Vanessa Biondo Ribeiro e 5. Renata Regina Constantino Barrella) 
compareceram à sessão pública realizada na Sala de Aula 15 do

IAG/USP para, perante os membros da comissão julgadora, 
realizarem a prova de avaliação didática. O senhor Presidente 
lembrou aos candidatos que eles dispunham de um tempo de 
quarenta a sessenta minutos para fazer a sua apresentação. A 
Dra. Vanessa Biondo Ribeiro, efetivamente, começou sua aula 
às 17h15, concluindo-a às 17h55. Foram utilizados, portanto, 
quarenta minutos. A Dra. Renata Regina Constantino Barrella, efe-
tivamente, começou sua aula às 18h17, concluindo-a às 19h06. 
Foram utilizados, portanto, quarenta e nove minutos.

No âmbito da avaliação didática, ao término de cada apre-
sentação, o referido candidato do Grupo 2 procedeu com a leitura 
de sua Prova Escrita

Às 09h05 do dia 19 de outubro de 2017, na Sala de Aula 15 
do IAG/USP, os candidatos do Grupo 3 (6. Carlos Alberto Moreno 
Chaves e 7. Luciana Maria da Silva) compareceram à sessão públi-
ca para, perante os membros da comissão julgadora, realizarem 
a prova de avaliação didática. O senhor Presidente lembrou aos 
candidatos que eles dispunham de um tempo de quarenta a ses-
senta minutos para fazer a sua apresentação. O Dr. Carlos Alberto 
Moreno Chaves, efetivamente, começou sua aula às 09h05, 
concluindo-a às 10h03. Foram utilizados, portanto, cinquenta e 
oito minutos. A Dra. Luciana Maria da Silva, efetivamente, come-
çou sua aula às 10h22, concluindo-a às 11h08. Foram utilizados, 
portanto, quarenta e seis minutos.

No âmbito da avaliação didática, ao término de cada apre-
sentação, o referido candidato do Grupo 3 procedeu com a leitura 
de sua Prova Escrita.

Encerradas a prova de avaliação didática e a leitura da prova 
escrita, a comissão julgadora, em sessão secreta, passou à atri-
buição das notas, as quais foram lançadas em boletins próprios e 
individuais a cada examinador e encerrados em envelopes únicos 
que foram devidamente lacrados pelo senhor Presidente.

De acordo com o estabelecido no calendário, às 12h00, no 
mesmo local, teve início a sessão de proclamação do resultado 
final do presente concurso. O senhor Presidente, em sessão públi-
ca, anunciou a abertura dos envelopes contendo as notas atribu-
ídas aos candidatos inscritos. Assim, procedeu ao anúncio, nota a 
nota, e que foram as seguintes: Prof. Dr. Ícaro Vitorello: Candidata: 
Andrea Teixeira Ustra: Prova Escrita: 8,8 (oito e oito), Prova Didá-
tica: 8,6 (oito e seis), Julgamento e Arguição do Memorial: 9,3 
(nove e três), Média Ponderada: 9,0 (nove e zero); Candidato: 
Vinicius Hector Abud Louro: Prova Escrita: 8,6 (oito e seis), Prova 
Didática: 8,8 (oito e oito), Julgamento e Arguição do Memorial: 
8,8 (oito e oito), Média Ponderada: 8,8 (oito e oito); Candidato: 
Valdir Felipe Novello: Prova Escrita: 9,0 (nove e zero), Prova 
Didática: 9,3 (nove e três), Julgamento e Arguição do Memorial: 
8,6 (oito e seis), Média Ponderada: 8,9 (oito e nove); Candidata: 
Vanessa Biondo Ribeiro: Prova Escrita: 9,1 (nove e um), Prova 
Didática: 9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 
9,0 (nove e zero), Média Ponderada: 9,0 (nove e zero); Candidata: 
Renata Regina Constantino Barrella: Prova Escrita: 9,0 (nove e 
zero), Prova Didática: 9,3 (nove e três), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 8,4 (oito e quatro), Média Ponderada: 8,8 (oito e oito); 
Candidato: Carlos Alberto Moreno Chaves: Prova Escrita: 8,9 (oito 
e nove), Prova Didática: 9,0 (nove e zero), Julgamento e Arguição 
do Memorial: 9,8 (nove e oito), Média Ponderada: 9,4 (nove e 
quatro); Candidata: Luciana Maria da Silva: Prova Escrita: 8,1 (oito 
e um), Prova Didática: 8,3 (oito e três), Julgamento e Arguição do 
Memorial: 7,5 (sete e cinco), Média Ponderada: 7,9 (sete e nove); 
Prof. Dr. Jordi Julià Casas: Candidata: Andrea Teixeira Ustra: Prova 
Escrita: 6,0 (seis e zero), Prova Didática: 6,5 (seis e cinco), Julga-
mento e Arguição do Memorial: 8,5 (oito e cinco), Média Ponde-
rada: 7,4 (sete e quatro); Candidato: Vinicius Hector Abud Louro: 
Prova Escrita: 9,0 (nove e zero), Prova Didática: 9,0 (nove e zero), 
Julgamento e Arguição do Memorial: 8,4 (oito e quatro), Média 
Ponderada: 8,7 (oito e sete); Candidato: Valdir Felipe Novello: 
Prova Escrita: 8,6 (oito e seis), Prova Didática: 7,5 (sete e cinco), 
Julgamento e Arguição do Memorial: 7,8 (sete e oito), Média 
Ponderada: 7,9 (sete e nove); Candidata: Vanessa Biondo Ribeiro: 
Prova Escrita: 6,5 (seis e cinco), Prova Didática: 8,5 (oito e cinco), 
Julgamento e Arguição do Memorial: 9,2 (nove e dois), Média 
Ponderada: 8,5 (oito e cinco); Candidata: Renata Regina Cons-
tantino Barrella: Prova Escrita: 7,5 (sete e cinco), Prova Didática: 
7,0 (sete e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 7,3 (sete e 
três), Média Ponderada: 7,3 (sete e três); Candidato: Carlos Alber-
to Moreno Chaves: Prova Escrita: 8,0 (oito e zero), Prova Didática: 
9,5 (nove e cinco), Julgamento e Arguição do Memorial: 8,7 (oito 
e sete), Média Ponderada: 8,8 (oito e oito); Candidata: Luciana 
Maria da Silva: Prova Escrita: 8,5 (oito e cinco), Prova Didática: 
6,0 (seis e zero), Julgamento e Arguição do Memorial: 7,4 (sete 
e quatro), Média Ponderada: 7,2 (sete e dois); Prof. Dr. Reinhardt 
Adolfo Fuck: Candidata: Andrea Teixeira Ustra: Prova Escrita: 8,5 
(oito e cinco), Prova Didática: 7,5 (sete e cinco), Julgamento e 
Arguição do Memorial: 9,0 (nove e zero), Média Ponderada: 8,5 
(oito e cinco); Candidato: Vinicius Hector Abud Louro: Prova Escri-

das listas de pontos para as provas escrita e didática; 08h50 - 
Conhecimento aos candidatos da lista de pontos para a prova 
escrita; 09h00 - Arguição e julgamento do memorial: Candidatos: 
1. Andrea Teixeira Ustra, 2. Vinicius Hector Abud Louro e 3. Valdir 
Felipe Novello. 13h00 - Arguição e julgamento do memorial: Can-
didata: 4. Vanessa Biondo Ribeiro. 17/10/2017 (terça-feira): 08h50 
- Sorteio do ponto para a prova escrita e sua realização. 13h55 
- Divulgação da lista de pontos para a prova didática do Grupo 1 
(1. Andrea Teixeira Ustra, 2. Vinicius Hector Abud Louro e 3. Valdir 
Felipe Novello); 14h00 - Sorteio do ponto para a prova didática 
do Grupo 1; 14h05 - Arguição e julgamento do memorial: Candi-
datos: 5. Renata Regina Constantino Barrella, 6. Carlos Alberto 
Moreno Chaves e 7. Luciana Maria da Silva. 17h00 - Divulgação 
da lista de pontos para a prova didática do Grupo 2 (4. Vanessa 
Biondo Ribeiro e 5. Renata Regina Constantino Barrella); 17h05 
- Sorteio do ponto para a prova didática do Grupo 2; 18/10/2017 
(quarta-feira): 09h00 - Divulgação da lista de pontos para a 
prova didática do Grupo 3 (6. Carlos Alberto Moreno Chaves e 7. 
Luciana Maria da Silva); 09h05 - Sorteio do ponto para a prova 
didática do Grupo 3; 14h00 - Realização da prova didática: Grupo 
1; 14h40-17h00 - Leitura das provas escritas Grupo 1 – depois de 
realizem a didática (início); 17h05 - Realização da prova didática: 
Grupo 2; 17h45 - 19h05 - Leitura das provas escritas Grupo 2 – 
depois de realizem a didática (continuação); 19/10/2017 (quinta-
-feira): 09h05 - Realização da prova didática: Grupo 3; 09h45 
-11h05 - Leitura das provas escritas Grupo 3 – depois de realizem 
a didática (continuação); 12h00 - Proclamação do resultado final.

Na sequência, às 08h50, os candidatos foram convocados 
para tomarem conhecimento do calendário estabelecido e da 
lista de pontos para a prova escrita, com os quais manifestaram 
plena concordância. O ponto para a prova escrita será sorteado 
dentre os constantes da lista, decorridas as vinte e quatro horas 
previstas regimentalmente, ou seja, às 08h50 do dia 17/10/2017 
(terça-feira). A lista de pontos para a prova escrita ficou assim 
constituída: 1) Sismicidade: intensidade sísmica, magnitude sís-
mica, diferentes escalas de magnitude, relação entre a magni-
tude e a frequência (número de ocorrências) dos terremotos. 2) 
Tectônica de placas: sismicidade mundial, expansão do assoalho 
oceânico anomalias magnéticas e distribuição de fluxo de calor 
no assoalho oceânico. 3) Medidas gravimétricas e cálculo das 
anomalias de gravidade. 4) Funções analíticas: as condições de 
Cauchy-Riemann e o teorema integral de Cauchy. 5) A integral 
de Fourier e as transformadas de Fourier. Definição, principais 
propriedades e um exemplo de aplicação na solução de uma 
equação diferencial linear. 6) Aplicação das séries de Fourier na 
solução da equação de onda, para o caso de uma corda finita fixa 
nas suas extremidades.7) Polinômios de Legendre: definição e uso 
na solução da equação de Laplace em coordenadas esféricas. 8) 
Litosfera, astenosfera e mesosfera. 9) Abundância dos elementos 
químicos no Sistema Solar e na Terra. 10) Deformação da litosfera 
e processos tectônicos.

De acordo com o estabelecido no calendário, às 9h, em 
sessão pública, a Comissão julgadora convocou a candidata 
Dra. Andrea Teixeira Ustra para proceder com a arguição de seu 
memorial. Primeiramente passou a argui-la o Prof. Dr. Ícaro Vito-
rello, seguido pelos demais membros da comissão, nessa ordem: 
Prof. Dr. Reinhardt Adolfo Fuck, Prof. Dr. Jordi Julià Casas, Prof. 
Dr. Fernando Brenha Ribeiro e, por fim, pelo senhor Presidente, 
Prof. Dr. Marcelo Sousa de Assumpção. Em seguida, foi chamado 
o candidato Dr. Vinicius Hector Abud Louro para procederem com 
sua arguição sobre o memorial, cujo procedimento foi o mesmo 
adotado ao candidato submetido à mesma prova anteriormente. 
Finalizando as atividades previstas para o período da manhã, 
foi convocado o candidato Dr. Valdir Felipe Novello e adotaram 
o mesmo procedimento aplicado aos candidatos submetidos à 
mesma prova anteriormente.

No período da tarde, às 13h00, a comissão julgadora chamou 
a candidata Dra. Vanessa Biondo Ribeiro para proceder com sua 
arguição sobre o memorial. A mesma foi arguida pela comissão 
julgadora, na mesma sequência indicada acima.

Finalizada a última arguição prevista para o dia, a Comissão 
Julgadora continuou reunida, em sessão secreta, para avaliação 
dos memoriais e documentação probatória dos candidatos.

Às 08h50 do dia 17 de outubro de 2017, na Sala da Congre-
gação do IAG/USP, os presentes aguardaram o retorno do senhor 
presidente da Comissão Julgadora para a realização do sorteio. Às 
08h56, diante de todos os candidatos e da comissão julgadora, 
foi sorteado o ponto nº 08, intitulado Litosfera, astenosfera e 
mesosfera. De acordo com a legislação vigente, foi concedido 
aos candidatos o prazo de uma hora destinado a consultas e 
anotações bibliográficas julgadas necessárias à realização da 
prova, tendo sido fornecido papel próprio devidamente rubricado 
pela comissão julgadora. Às 09h56 teve início a prova escrita 
propriamente dita e, para a realização desta prova, os candidatos 
utilizaram: Dra. Andrea Teixeira Ustra: três horas e catorze minu-
tos; Dr. Vinicius Hector Abud Louro: duas horas e quarenta e sete 
minutos; Dr. Valdir Felipe Novello: três horas e cinco minutos; Dra. 
Vanessa Biondo Ribeiro: três horas e dez minutos; Dra. Renata 
Regina Constantino Barrella: duas horas e quarenta e sete minu-
tos; Dr. Carlos Alberto Moreno Chaves: três horas e trinta e cinco 
minutos e Dra. Luciana Maria da Silva: três horas e onze minutos.

Em seguida, procedeu-se à tiragem das cópias necessárias 
para serem distribuídas aos membros da comissão para acompa-
nhamento da leitura que será efetuada pelos candidatos.

Após intervalo, às 13h57, os candidatos do Grupo 1 (1. 
Andrea Teixeira Ustra, 2. Vinicius Hector Abud Louro e 3. Valdir 
Felipe Novello) foram convocados para tomarem conhecimento 
da lista de pontos para a prova didática, com a qual manifestaram 
plena concordância, ficando assim constituída: 1) Sismicidade: 
intensidade sísmica, magnitude sísmica, diferentes escalas de 
magnitude, relação entre a magnitude e a frequência (número de 
ocorrências) dos terremotos. 2) Tectônica de placas: sismicidade 
mundial, expansão do assoalho oceânico anomalias magnéticas 
e distribuição de fluxo de calor no assoalho oceânico. 3) Medidas 
gravimétricas e cálculo das anomalias de gravidade. 4) Funções 
analíticas: as condições de Cauchy-Riemann e o teorema integral 
de Cauchy. 5) A integral de Fourier e as transformadas de Fourier. 
Definição, principais propriedades e um exemplo de aplicação 
na solução de uma equação diferencial linear. 6) Aplicação das 
séries de Fourier na solução da equação de onda, para o caso 
de uma corda finita fixa nas suas extremidades. 7) Polinômios de 
Legendre: definição e uso na solução da equação de Laplace em 
coordenadas esféricas. 8) Equação da

Difusão, exemplos de aplicação em Geofísica. 9) Abundância 
dos elementos químicos no Sistema Solar e na Terra. 10) Defor-
mação da litosfera e processos tectônicos.

Na sequência, às 14h00, foi sorteado para os candidatos 
do Grupo 1 o ponto nº 01, intitulado Sismicidade: intensidade 
sísmica, magnitude sísmica, diferentes escalas de magnitude, 
relação entre a magnitude e a frequência (número de ocorrências) 
dos terremotos, cuja prova será realizada transcorridas as vinte e 
quatro horas do sorteio do ponto, conforme normas regimentais. 
Todos os candidatos do Grupo 1 deverão se apresentar à comis-
são julgadora às 14h00 do dia 18 de outubro.

Para finalizar a etapa de arguições, às 14h05, a comissão 
julgadora chamou a candidata Dra. Renata Regina Constantino 
Barrella para proceder com a arguição de seu memorial. Primeira-
mente passou a argui-la o Prof. Dr. Ícaro Vitorello, seguido pelos 
demais membros da comissão, nessa ordem: Prof. Dr. Reinhardt 
Adolfo Fuck, Prof. Dr. Jordi Julià Casas, Prof. Dr. Fernando Brenha 
Ribeiro e, por fim, pelo senhor Presidente, Prof. Dr. Marcelo Sousa 
de Assumpção.

Em seguida, foi convocado o candidato Dr. Carlos Alberto 
Moreno Chaves para procederem com sua arguição sobre o 
memorial, cujo procedimento foi o mesmo adotado ao candidato 
submetido à mesma prova anteriormente. Em continuidade, foi 
convocada a candidata Dra. Luciana Maria da Silva e adotaram 
o mesmo procedimento aplicado aos candidatos submetidos à 
mesma prova anteriormente.

7. - distribuição dos alunos por supervisor, disciplina de 
graduação e turma;

8. - prioridade às disciplinas com maior carga horária;
9. - prioridade às turmas oferecidas no período noturno;
10. - prioridade aos alunos com previsão de data de conclu-

são mais próxima;
4.4 - Em caso de empate na classificação depois de conside-

rados todos os critérios do item 4.3 deste edital, terá preferência 
o candidato que tiver maior idade;

4.5 – O valor do auxílio será calculado com base na remu-
neração horária do docente da categoria Assistente em RTP, 
incluindo-se a gratificação de mérito, exceto aos alunos que 
tenham vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo;

4.6 - Os estagiários deverão entregar o controle de frequên-
cia, impreterivelmente, até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês, 
sob pena de não receber o pagamento da bolsa referente ao 
mês do ocorrido.

5 – Da supervisão:
5.1 – A supervisão do estágio, observando o plano de 

trabalho, ficará a cargo do professor responsável pela disciplina 
de graduação;

5.2 – A função de supervisor será desvinculada da de 
orientador de pós-graduação do estudante, não sendo vedada 
a coincidência;

5.3 – Cabe ao supervisor orientar e acompanhar as ativida-
des desenvolvidas pelo aluno no estágio;

6 – Da avaliação:
6.1 – Ao término do Estágio, o aluno deverá elaborar um 

relatório detalhado de todas as atividades realizadas no decorrer 
do estágio, o qual deverá ser assinado e acompanhado de uma 
Ficha de Avaliação do Supervisor. O prazo para entrega desse 
relatório é 15/07/2018.

6.2 – O aluno que concluir Estágio Supervisionado em 
Docência, com aproveitamento positivo, poderá receber até 20% 
do total de créditos em disciplinas, necessários ao seu programa 
de pós-graduação, a critério da CPG;

6.3 – Caso o aluno seja reprovado no Estágio Supervisiona-
do, ele não terá direito ao certificado do PAE. Caso seja bolsista 
CAPES, terá que repetir a atividade, sem remuneração, para 
cumprir as exigências dessa agência;

7 – Disposições gerais:
7.1 – O desligamento do Programa, antes do término do 

prazo estabelecido, dar-se-á por:
7.1.1 – Trancamento de matrícula, abandono ou conclusão 

do curso de pós-graduação;
7.1.2 – Não cumprimento das horas de estágio firmadas no 

termo de compromisso;
7.1.3 – Não cumprimento do plano de trabalho;
7.1.4 – Em caso de interrupção do estágio ou desligamento, 

o supervisor, bem com o aluno, deverão comunicar a Comissão 
Coordenadora da Unidade, imediatamente;

7.1.5 – Em caso de desligamento do Programa, o aluno perde 
imediatamente o Auxílio Financeiro Mensal.

7.1.6 - Os estagiários deverão entregar o controle de frequ-
ência, impreterivelmente, até o dia 22 (vinte e dois) de cada mês, 
sob pena de cancelamento do estagio impossibilitando a emissão 
do certificado de conclusão do estágio PAE.

8 –Disciplinas oferecidas para o 1º. Semestre de 2018:
As disciplinas nas quais o aluno pode se inscrever para 

estagiar por esse edital são as disciplina sob responsabilidade 
do Serviço de Graduação da Faculdade de Saúde Pública com 
oferecimento para o segundo semestre do ano corrente, para 
facilitar a consulta uma lista das disciplinas pode ser encontra-
da em: http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/05/
PAE_Disicplinas_20181.pdf.

Outras informações poderão ser obtidas na Secretária de 
Pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo, telefones: (11) 3061-8030 e, ou através do e-mail: 
pae@fsp.usp.br.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

Edital FSP 031/2017
Convocação para as provas do concurso para Livre Docência, 

junto ao Departamento de Saúde Ambiental.
O Diretor torna público que o concurso para obtenção de 

título de Livre Docente, junto ao Departamento de Nutrição, refe-
rente ao edital FSP/008/17, publicado no D.O.E. de 27/06/2017, no 
qual se encontra inscrito o Doutor Marcelo Macedo Rogero, será 
realizado nos dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2017, com início 
às 9h00, na Sala Paulo de Azevedo Antunes (Diretoria) – 1º andar, 
sito à Avenida Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo – SP. Ficam, pelo 
presente Edital, convocados o Candidato e a Comissão Julgadora, 
cujos Professores, são, MEMBROS: Regina Mara Fisberg–; Sandra 
Roberta Gouvea Ferreira Vivolo; Fernando Salvador; Bernadette 
Dora Gombossy de Melo; e Marcos Ferreira. SUPLENTES: Ligia 
Araújo; e Susana Marta Isay Saad.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 

ATMOSFÉRICAS
Edital ATAc-IAG/047/2017 - RELATÓRIO FINAL
COMUNICADO
Às 08h do dia 16 de outubro de 2017, na Sala da Congre-

gação do IAG/USP, localizada na Rua do Matão, 1226, Cidade 
Universitária, estando presentes todos os membros da comissão 
julgadora do concurso em questão, foi a mesma formalmente 
instalada pelo senhor Presidente, Prof. Dr. Marcelo Sousa de 
Assumpção, Professor Titular do Departamento de Geofísica deste 
Instituto, conforme determinado pelo artigo 185 do Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo. A Congregação/IAG, em 
sua 275ª sessão ordinária, realizada em 23/08/2017, aprovou 
a seguinte composição da banca: Profs. Drs. Marcelo Sousa de 
Assumpção (IAG/USP), Fernando Brenha Ribeiro (IAG/USP), Ícaro 
Vitorello (INPE), Jordi Julià Casas (CCET /UFRN) e Reinhardt 
Adolfo Fuck (UnB).

Assim, tiveram início os trabalhos que foram regidos pelas 
normas do Estatuto e do Regimento Geral da USP e pelo 
Regimento Interno do IAG/USP. Para o concurso em questão 
inscreveram-se os Drs. Rodrigo Bijani Santos, Andrea Teixeira 
Ustra, Vinicius Hector Abud Louro, Valdir Felipe Novello, Vanessa 
Biondo Ribeiro, Renata Regina Constantino Barrella, Leonar-
do Uieda, Leonardo Guimarães Miquelutti, Francisco de Assis 
Cavallaro, Emerson Rodrigo Almeida, Selma Isabel Rodrigues, 
Breno Raphaldini Ferreira da Silva, Carlos Alberto Moreno Chaves 
e Luciana Maria da Silva, na área Geofísica, disciplinas AGG0115 
– Introdução à Geofísica I, AGG0243 – Métodos Matemáticos 
em Geofísica e AGG0309 – Evolução e Dinâmica Interna da 
Terra, cargo e claro 1233866. As inscrições foram apreciadas e 
aprovadas pela Congregação deste Instituto em sua 275ª sessão 
ordinária, realizada em 23/08/2017.

Inicialmente, o senhor Presidente agradeceu a presença 
dos senhores membros da comissão julgadora e dos candidatos. 
O senhor Presidente comunicou a desistência antecipada dos 
Drs. Leonardo Uieda, Leonardo Guimarães Miquelutti, Francisco 
de Assis Cavallaro, Selma Isabel Rodrigues e Breno Raphaldini 
Ferreira da Silva. Também comunicou a ausência dos Drs. Rodrigo 
Bijani Santos e Emerson Rodrigo Almeida, que foram conside-
rados desclassificados, e indagou aos demais candidatos se os 
mesmos possuíam alguma dúvida com relação às provas e proce-
dimentos adotados. Como não houve questionamentos, o senhor 
Presidente solicitou que eles se retirassem da sala para que a 
comissão julgadora procedesse à elaboração do calendário de 
atividades, bem como das listas de pontos para as provas escrita 
e de avaliação didática.

Em prosseguimento aos trabalhos, a comissão julgadora 
passou à elaboração do calendário do concurso, que ficou assim 
estabelecido: 16/10/2017 (segunda-feira): 08h00 - Instalação da 
Comissão Julgadora. Elaboração do calendário do concurso e 
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