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expressão à aprendizagem compartilhada entre pares e com 
produções artísticas. 3. O uso das tecnologias da informação e 
da comunicação por alunos e professores nas aulas de arte; 4. 
Relações entre objetivos, conteúdos, métodos/procedimentos/ 
atividades de ensino e aprendizagem, meios de avaliação nas 
aulas de Arte. Fundamentos para currículo de Arte na Educação 
Infantil e em Escolas de Ensino Fundamental; 5. Relações entre 
profissionais e professores para a promoção da arte nas escolas 
de educação básica: necessidades de atualizações contínuas, 
pesquisas e valorização da área pela equipe escolar e comunida-
de mais ampla. 6. Interface entre escola e instituições culturais. 
A visita a museus e instituições culturais como parte das ativida-
des escolares. Preparação da visita: um trabalho em cooperação 
com os educadores dos museus e das instituições culturais; 7. 
Autonomia do professor de arte na elaboração de projetos e 
materiais de apoio didático em Arte. O professor de arte como 
profissional que inova as práticas de educação em Arte gerando 
produtos de apoio didático e projetos de trabalho, que podem 
ser socializados, adaptados e compartilhados por outros profes-
sores. Uso critico, consciente e transformador de materiais exis-
tentes e currículos encaminhados pelas redes escolares; 8. 
Autores da arte na educação moderna e contemporânea. 9. O 
desenho cultivado da criança e do jovem; 10. A leitura da ima-
gem; 11. Arte interdisciplinaridade e temas transversais no currí-
culo escolar de Arte; 12. Pesquisa e transposição didática para 
saber dar aulas de artes visuais e 13. Fazer arte para aprender 
sobre arte e saber fazer arte no desenvolvimento de um percurso 
de criação pessoal, dois tempos didáticos da ordenação curricu-
lar. Eixos da aprendizagem: ações de aprendizagem significativa 
do aluno em aulas de arte. EDM0327 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
(PEDAGOGIA): Programa: 1. Creches e Pré-escolas no Brasil: 
origens, concepções e desafios; 2. Direito à infância e direito à 
brincadeira: objetivos da Educação Infantil de Qualidade; 3. 
Concepções de infância e de Educação Infantil - da escolarização 
precoce aos processos coletivos de produção de conhecimentos 
pelas crianças; 4. Planejamento e Organização do tempo e 
espaço educativos; 5. Registro e Documentação na Educação 
Infantil; 6. Múltiplas linguagens e dimensões humanas; 7. A Arte 
como fundamento em construção na Educação dos bebês e das 
crianças pequenas; 8. Culturas infantis e diversidade; 9. Pesquisa 
com crianças, Prática e Formação Docente; 10. Tendências con-
temporâneas na Educação Infantil brasileira e estrangeira. 
EDM0340 – PROJETO DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA EM EDUCA-
ÇÃO INFANTIL: Programa: 1. Concepções de infância e educação 
e práticas decorrentes; 2. Características da escola de educação 
infantil nos contextos contemporâneos; 3. Docência e intencio-
nalidade na educação infantil; 4. Princípios educativos para a 
educação infantil; 5. Os conteúdos da educação infantil como 
práticas sociais e linguagens; 6. As crianças e as ações coletivas; 
7. O espaço como educador. EDM0347 – FUNDAMENTOS TEÓRI-
CO-METODOLÓGICOS DO ENSINO DE ARTE: Programa: 1. O que 
se entende por arte na educação: breve histórico, críticas. 
Mudanças a respeito dos conceitos de: ensino, arte da criança e 
do jovem, aprendizagem em arte, papel do professor em arte. 2. 
A arte da criança e do jovem e sua interlocução com a produção 
social e histórica da arte na história do ensino de arte. Da livre 
expressão à aprendizagem compartilhada entre pares e com 
produções artísticas. 3. Relações entre objetivos, conteúdos, 
métodos/procedimentos/atividades de ensino e aprendizagem, 
meios de avaliação nas aulas de Arte. Fundamentos para currí-
culo de Arte na Educação Infantil e em Escolas de Ensino Funda-
mental. 4. Interface entre escola e instituições culturais. A visita 
a museus e instituições culturais como parte das atividades 
escolares. Preparação da visita: um trabalho em cooperação com 
os educadores dos museus e das instituições culturais 5. Autores 
da arte na educação moderna e contemporânea. 6. O desenho 
cultivado da criança e do jovem. 7. A leitura da imagem. 
EDM0347 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO 
ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Programa: 1. O papel da motri-
cidade humana na construção da identidade. 2. As transforma-
ções sociais e seus reflexos na motricidade. 3. A interface cultu-
ras/corpo. 4. O projeto pedagógico e o currículo da cultura cor-
poral; 5. A inserção da cultura corporal no currículo da Educação 
Infantil – aspectos teórico-metodológicos; 6. A inserção da cul-
tura corporal no currículo do Ciclo Inicial do Ensino Fundamental 
– aspectos teórico-metodológicos. 7. O ensino da Educação 
Física na Educação Infantil e no Ciclo Inicial do Ensino Funda-
mental. EDM0445 – METODOLOGIA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA I: Programa: 1. Função social da escola: o papel da escola 
na sociedade atual; 2. Conceitos de educação e cultura; 3. A 
constituição cultural da motricidade humana; 4. A motricidade 
humana enquanto linguagem; 5. As propostas para o componen-
te; 6. A crise de identidade da Educação Física; 7. Conceito de 
currículo; 8. A teorização curricular da Educação Física. EDM0446 
– METODOLOGIA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA II: Progra-
ma: 1. Fundamentos das diferentes abordagens de ensino da 
Educação Física; 2. O currículo desenvolvimentista; 3. O currículo 
globalizante; 4. O currículo “saudável”; 5. O currículo por com-
petências e habilidades; 6.O currículo sociocultural;7. Planeja-
mento, Plano de ensino, Plano de aula. 8. Métodos de ensino em 
Educação Física; 9.Critérios para seleção de conteúdos; 10. 
Avaliação da aprendizagem. EDM1327 – EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Programa: 1. Creches e Pré-escolas no Brasil: origens, concep-
ções e desafios. 2. Direito à infância e direito à brincadeira: 
objetivos da Educação Infantil de Qualidade. 3. Concepções de 
infância e de Educação Infantil - da escolarização precoce aos 
processos coletivos de produção de conhecimentos pelas crian-
ças. 4. Planejamento e Organização do tempo e espaço educati-
vos. 5. Registro e Documentação na Educação Infantil. 6. Múlti-
plas linguagens e dimensões humanas. 7. A Arte como funda-
mento em construção na Educação dos bebês e das crianças 
pequenas. 8. Culturas infantis e diversidade. 9. Pesquisa com 
crianças, Prática e Formação Docente. 10. Tendências contempo-
râneas na Educação Infantil brasileira e estrangeira. 4800702 – 
PESQUISA EDUCACIONAL: QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGI-
CAS E PRÁTICA PEDAGÓGICA: 1. Natureza, objetivos e métodos 
de pesquisas educacionais: •pesquisas qualitativas e pesquisas 
quantitativas; • Crítica das Fontes; 2. Elaboração de projetos de 
pesquisa: • definição de problema e construção do objeto • 
estabelecimento de itinerário de investigação e escrita acadêmi-
ca: seleção de métodos e percursos teóricos. 3. Relações entre a 
pesquisa na educação e as práticas educativas: • balanços da 
produção de conhecimento; • estados da arte ou estado do 
conhecimento. ÁREA DE LINGUAGEM...”

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL FFLCH/FLM Nº 002/2018
RETI-RATIFICANDO A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO 
– RESOLUÇÕES 5872/2010 E 7354/2017.

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, “ad-referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo, estarão abertas das 8h00 do dia 28 de fevereiro de 
2018 até 17 horas do dia 09 de março de 2018, as inscrições para 
o Processo Seletivo para a contratação de 3 (três) docentes por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para 
os contratados com título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66, 
ou como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, referência mês de 
maio de 2016, ou como Professor Contratado I (MS-1, para os 
contratados somente portadores de diploma de graduação), com 
salário de R$ 893,95 com jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Letras Modernas nas 
disciplinas de “FLM0300: Língua Alemã I”; “FLM0301: Língua 
Alemã II”; “FLM0302: Língua Alemã III”; “FLM0303: Língua 
Alemã IV”; “FLM0310: Língua Alemã V” e “FLM0311: Língua 
Alemã VI: Tópicos de Linguística Alemã”; “FLM0305: Introdução 
à Tradução do Alemão e “FLM0290 Tradução Comentada do 

expressão à aprendizagem compartilhada entre pares e com 
produções artísticas. 3. O uso das tecnologias da informação e 
da comunicação por alunos e professores nas aulas de arte; 4. 
Relações entre objetivos, conteúdos, métodos/procedimentos/ 
atividades de ensino e aprendizagem, meios de avaliação nas 
aulas de Arte. Fundamentos para currículo de Arte na Educa- ção 
Infantil e em Escolas de Ensino Fundamental; 5. Relações entre 
profissionais e professores para a promoção da arte nas escolas 
de educação básica: necessidades de atualizações contínuas, 
pesquisas e valorização da área pela equipe escolar e comunida-
de mais ampla. 6. Interface entre escola e instituições culturais. 
A visita a museus e instituições culturais como parte das ativida-
des escolares. Preparação da visita: um trabalho em cooperação 
com os educadores dos museus e das instituições culturais; 7. 
Autonomia do professor de arte na elaboração de projetos e 
materiais de apoio didático em Arte. O professor de arte como 
profissional que inova as práticas de educação em Arte gerando 
produtos de apoio didático e projetos de trabalho, que podem 
ser socializados, adaptados e compartilhados por outros profes-
sores. Uso critico, consciente e transformador de materiais exis-
tentes e currículos encaminhados pelas redes escolares; 8. 
Autores da arte na educação moderna e contemporânea. 9. O 
desenho cultivado da criança e do jovem; 10. A leitura da ima-
gem; 11. Arte interdisciplinaridade e temas transversais no currí-
culo escolar de Arte; 12. Pesquisa e transposição didática para 
saber dar aulas de artes visuais e 13. Fazer arte para aprender 
sobre arte e saber fazer arte no desenvolvimento de um percurso 
de criação pessoal, dois tempos didáticos da ordenação curricu-
lar. Eixos da aprendizagem: ações de aprendizagem significativa 
do aluno em aulas de arte. EDM0327 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
(PEDAGOGIA): Programa: 1. Creches e Pré-escolas no Brasil: 
origens, concepções e desafios; 2. Direito à infância e direito à 
brincadeira: objetivos da Educação Infantil de Qualidade; 3. 
Concepções de infância e de Educação Infantil - da escolarização 
precoce aos processos coletivos de produção de conhecimentos 
pelas crianças; 4. Planejamento e Organização do tempo e 
espaço educativos; 5. Registro e Documentação na Educação 
Infantil; 6. Múltiplas linguagens e dimensões humanas; 7. A Arte 
como fundamento em construção na Educação dos bebês e das 
crianças pequenas; 8. Culturas infantis e diversidade; 9. Pesquisa 
com crianças, Prática e Formação Docente; 10. Tendências con-
temporâneas na Educação Infantil brasileira e estrangeira. 
EDM0340 – PROJETO DE ESTÁGIO EM DOCÊNCIA EM EDUCA-
ÇÃO INFANTIL: Programa: 1. Concepções de infância e educação 
e práticas decorrentes; 2. Características da escola de educação 
infantil nos contextos contemporâneos; 3. Docência e intencio-
nalidade na educação infantil; 4. Princípios educativos para a 
educação infantil; 5. Os conteúdos da educação infantil como 
práticas sociais e linguagens; 6. As crianças e as ações coletivas; 
7. O espaço como educador. EDM0347 – FUNDAMENTOS TEÓRI-
CO-METODOLÓGICOS DO ENSINO DE ARTE: Programa: 1. O que 
se entende por arte na educação: breve histórico, críticas. 
Mudanças a respeito dos conceitos de: ensino, arte da criança e 
do jovem, aprendizagem em arte, papel do professor em arte. 2. 
A arte da criança e do jovem e sua interlocução com a produção 
social e histórica da arte na história do ensino de arte. Da livre 
expressão à aprendizagem compartilhada entre pares e com 
produções artísticas. 3. Relações entre objetivos, conteúdos, 
métodos/procedimentos/atividades de ensino e aprendizagem, 
meios de avaliação nas aulas de Arte. Fundamentos para currí-
culo de Arte na Educação Infantil e em Escolas de Ensino Funda-
mental. 4. Interface entre escola e instituições culturais. A visita 
a museus e instituições culturais como parte das atividades 
escolares. Preparação da visita: um trabalho em cooperação com 
os educadores dos museus e das instituições culturais 5. Autores 
da arte na educação moderna e contemporânea. 6. O desenho 
cultivado da criança e do jovem. 7. A leitura da imagem. 
EDM0347 – FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO 
ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Programa: 1. O papel da motri-
cidade humana na construção da identidade. 2. As transforma-
ções sociais e seus reflexos na motricidade. 3. A interface cultu-
ras/corpo. 4. O projeto pedagógico e o currículo da cultura cor-
poral; 5. A inserção da cultura corporal no currículo da Educação 
Infantil – aspectos teórico-metodológicos; 6. A inserção da cul-
tura corporal no currículo do Ciclo Inicial do Ensino Fundamental 
– aspectos teórico-metodológicos. 7. O ensino da Educação 
Física na Educação Infantil e no Ciclo Inicial do Ensino Funda-
mental. EDM0445 – METODOLOGIA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA I: Programa: 1. Função social da escola: o papel da escola 
na sociedade atual; 2. Conceitos de educação e cultura; 3. A 
constituição cultural da motricidade humana; 4. A motricidade 
humana enquanto linguagem; 5. As propostas para o componen-
te; 6. A crise de identidade da Educação Física; 7. Conceito de 
currículo; 8. A teorização curricular da Educação Física. EDM0446 
– METODOLOGIA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA II: Progra-
ma: 1. Fundamentos das diferentes abordagens de ensino da 
Educação Física; 2. O currículo desenvolvimentista; 3. O currículo 
globalizante; 4. O currículo “saudável”; 5. O currículo por com-
petências e habilidades; 6.O currículo sociocultural;7. Planeja-
mento, Plano de ensino, Plano de aula. 8. Métodos de ensino em 
Educação Física; 9.Critérios para seleção de conteúdos; 10. 
Avaliação da aprendizagem. EDM1327 – EDUCAÇÃO INFANTIL: 
Programa: 1. Creches e Pré-escolas no Brasil: origens, concep-
ções e desafios. 2. Direito à infância e direito à brincadeira: 
objetivos da Educação Infantil de Qualidade. 3. Concepções de 
infância e de Educação Infantil - da escolarização precoce aos 
processos coletivos de produção de conhecimentos pelas crian-
ças. 4. Planejamento e Organização do tempo e espaço educati-
vos. 5. Registro e Documentação na Educação Infantil. 6. Múlti-
plas linguagens e dimensões humanas. 7. A Arte como funda-
mento em construção na Educação dos bebês e das crianças 
pequenas. 8. Culturas infantis e diversidade. 9. Pesquisa com 
crianças, Prática e Formação Docente. 10. Tendências contempo-
râneas na Educação Infantil brasileira e estrangeira. 4800702 – 
PESQUISA EDUCACIONAL: QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGI-
CAS E PRÁTICA PEDAGÓGICA: 1. Natureza, objetivos e métodos 
de pesquisas educacionais: •pesquisas qualitativas e pesquisas 
quantitativas; • Crítica das Fontes; 2. Elaboração de projetos de 
pesquisa: • definição de problema e construção do objeto • 
estabelecimento de itinerário de investigação e escrita acadêmi-
ca: seleção de métodos e percursos teóricos. 3. Relações entre a 
pesquisa na educação e as práticas educativas: • balanços da 
produção de conhecimento; • estados da arte ou estado do 
conhecimento. ÁREA DE INFÂNCIA...” leia-se: ...“...ABERTURA 
DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS PARA 
PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO 
DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO E EDUCAÇÃO 
COMPARADA (EDM) DA FACULDADE DE EDUCA- ÇÃO DA UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULOA Diretora da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo, de acordo com o Regimento desta 
Faculdade e nos termos das disposições contidas no Estatuto e 
no Regimento Geral da Universidade de São Paulo, e tendo em 
vista o deliberado pela Congregação, em sua 481ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 15 de dezembro de 2016, torna 
público a todos os interessados que estarão abertas na Assistên-
cia Técnica Acadêmica da FE, das 09:00 às 17:00 horas, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 21 de dezem-
bro de 2016 a 18 de junho de 2017, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de um cargo de Professor Titular, refe-
rência “MS-6”, cargo/claro nº 267082, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), com salário de R$ 
15.862,33 (quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta 
e três centavos), base maio/2016, no Departamento de Metodo-
logia do Ensino e Educação Comparada (EDM), nas seguintes 
Áreas e Disciplinas: ÁREA DE INFÂNCIA – Disciplinas: EDM0336 
– METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE: Programa: 1. O que se 
entende por arte na educação: breve histórico, críticas. Mudan-
ças a respeito dos conceitos de: ensino, arte da criança e do 
jovem, aprendizagem em arte, papel do professor em arte; 2. A 
arte da criança e do jovem e sua interlocução com a produção 
social e histórica da arte na história do ensino de arte. Da livre 

Departamento de Engenharia Química da UFSCAR; 6º) Antonio 
Eduardo Miller Crotti, Professor Doutor do Departamento de 
Química da FFCFLRP-USP; 7º) Jean Leandro dos Santos, Professor 
Doutor do Departamento de Fármacos e Medicamentos da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara-UNESP.

 EDITAL ATAC/FCFRP 05/2018, DE 27/02/2018
Em virtude do impedimento dos Profs. Drs. Maria Hele-

na Andrade Santana, Professor Titular do Departamento de 
Engenharia Química – UNICAMP; Rita de Cássia Aleixo Tostes 
Passaglia, Professor Titular do Departamento de Farmacologia 
da FMRP-USP; Guilherme Suarez Kurts, Chefe da Divisão de Far-
macologia do Instituto Nacional do Câncer e Professor Visitante 
da FCFRP-USP; Dulcinéia Saes Parra Abdalla, Professor Titular do 
Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da FCF-USP; 
Carlos Alberto Manssour Fraga, Professor Titular do Instituto 
de Ciências Biomédicas – UFRJ; Carlos Roque Duarte Correia, 
Professor Titular do Instituto de Química – UNICAMP; Antônio 
Claudio Tedesco, Professor Titular do Departamento de Química 
da FFCLRP-USP e Valtercir Zucolotto, Professor Associado do 
IFSC-USP, passam a integrar, como Membros Titulares da Comis-
são Julgadora do Concurso de Títulos e Provas para provimento 
de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, 
claro/cargo nº 1234102, junto ao Departamento de Ciências 
Farmacêuticas, nas áreas de conhecimento “Engenharia Química: 
Nanotecnologia” e “Glicobiologia”, com base nos programas das 
disciplinas de “Farmacotécnica, Tecnologia de Medicamentos e 
Cosméticos I, II, III, IV e V” e “Planejamento e Desenvolvimento 
de Fármacos I, II e III”, a Profa. Dra. Suzana Caetano da Silva 
Lannes, Professor Associado do Departamento de Tecnologia Bio-
químico-Farmacêutica – FCF-USP e a Profa. Dra. Grace Gosmann, 
Professor Titular do Departamento de Produção de Matéria-Prima 
da Faculdade de Farmácia – UFRGS. Na oportunidade, a Congre-
gação da FCFRP-USP, em sua 384ª Sessão Ordinária, realizada em 
23/02/2018, indicou os seguintes membros suplentes de fora da 
Unidade: 1º) Prof. Dr. Nehemias Curvelo Pereira, Professor Titular 
do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnolo-
gia – UEM; 2º) Prof. Dr. Gil Valdo José da Silva, Professor Asso-
ciado do Departamento de Química da FFCLRP-USP; 3º) Prof. Dr. 
Paulo Olivi, Professor Associado do Departamento de Química da 
FFCLRP-USP; 4º) Prof. Dr. Paulo Marcos Donate, Professor Asso-
ciado do Departamento de Química da FFCLRP-USP; 5º) Fábio 
Bentes Freire, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia 
Química da UFSCAR; 6º) Antonio Eduardo Miller Crotti, Professor 
Doutor do Departamento de Química da FFCFLRP-USP; 7º) Jean 
Leandro dos Santos, Professor Doutor do Departamento de Fár-
macos e Medicamentos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Araraquara-UNESP.

 EDITAL ATAC/FCFRP 06/2018, DE 27/02/2018
A Congregação da FCFRP-USP em sua 384ª Sessão Ordinária, 

realizada em 23/02/2018, apreciou e acolheu os recursos inter-
postos pelos candidatos 37º) Emiliana Pereira Abrão da Costa 
e 38º) Leandro José de Assis, e aprovou suas inscrições junto ao 
Concurso de Títulos e Provas para provimento de 1 (um) cargo 
de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 
1234110, junto ao Departamento de Análises Clínicas, Toxicológi-
cas e Bromatológicas, nas áreas de conhecimento “Microbiologia 
Aplicada” e “Genética e Mutagênese”, com base nos programas 
das disciplinas de “Genética”, “Bioagentes”, “Fisiopatologia, 
Farmacologia e Química Farmacêutica III”, “Atenção Diagnóstica 
de Doenças Infecciosas e Parasitárias” e “Atenção Diagnóstica 
em Doenças Hematológicas, Imunológicas, Metabólicas e Endo-
crinológicas”, de acordo com Edital ATAc/FCFRP 11/2017, de 
04/07/2017, publicado no D.O.E de 05/07/2017.

 Edital ATAc/FCFRP 04/2018, de 26/02/2018
A Congregação da FCFRP-USP, em sua 384a Sessão Ordiná-

ria, realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, de acordo com o 
estabelecido no artigo 151 do Regimento Geral da USP, julgou 
o aspecto formal da inscrição do candidato Prof. Dr. Paulo Cezar 
Vieira ao Concurso de Títulos e Provas visando o provimento 
de um cargo de Professor Titular, ref. MS-6, em RDIDP, claro/
cargo nº 179868, junto ao Departamento de Física e Química, 
na área de conhecimento “Química Orgânica”, de acordo com 
o Edital ATAc/FCFRP/USP 012/2017, de 04/07/2017, publicado 
no DOE de 05/07/2017, tendo aprovado a referida inscrição 
por unanimidade. Na oportunidade foi indicada a seguinte 
Comissão Julgadora: Membros Titulares: da Unidade: Profa. Dra. 
Ivone Carvalho, Professor Titular do Departamento de Ciências 
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências de Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – USP, indicada como Presidente da Comissão 
Julgadora, e Prof. Dr. Roberto Santana da Silva, Professor Titular 
do Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP; de fora da Unidade: Prof. 
Dr. Luiz Henrique Catalani, Professor Titular do Departamento de 
Química Fundamental do Instituto de Química – USP; Prof. Dr. 
Carlos Roque Duarte Correia, Professor Titular do Departamento 
de Química Orgânica do Instituto de Química - UNICAMP e Prof. 
Dr. Ronaldo Aloisie Pilli, Professor Titular do Departamento de 
Química Orgânica do Instituto de Química - UNICAMP. Membros 
Suplentes: da Unidade: 1º) Profa. Dra. Eliane Candiani Arantes 
Braga, Professor Titular do Departamento de Física e Química da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP; 
2º) Prof. Dr. Jairo Kenupp Bastos, Professor Titular do Depar-
tamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP. De fora da Unidade: 1º) 
Profa. Dra. Maysa Furlan, Professor Titular do Departamento 
de Química Orgânica do Instituto de Química de Araraquara - 
UNESP; 2º) Prof. Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, Professor 
Titular do Departamento de Química Orgânica do Instituto de 
Química - UNICAMP; 3º) Profa. Dra. Letícia Veras Costa Lotufo, 
Professor Titular do Departamento de Farmacologia do Instituto 
de Ciências Biomédicas - USP; 4º) Prof. Dr. Luiz Carlos Dias, Pro-
fessor Titular do Departamento de Química Orgânica do Instituto 
de Química - USP; 5º) Prof. Dr. Edilberto Rocha Silveira, Professor 
Titular do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica do 
Centro de Ciências – UFC e 6º) Prof. Dr. Cid Aimbiré de Moraes 
Santos, Professor Titular do Departamento de Farmácia do Setor 
de Ciências da Saúde - UFPR.

* Edital republicado na íntegra por apresentar incorreções.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Faculdade de Educação
Retificação do D. O. de 20/12/2016
No Edital FEUSP Nº 23/2016, publicado no D.O de 

20/12/2016, Seção I pág. 211, onde se lê: “...ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS PARA PRO-
VIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTA-
MENTO DE METODOLOGIA DO ENSINO E EDUCAÇÃO COMPA-
RADA (EDM) DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULOA Diretora da Faculdade de Educação da Univer-
sidade de São Paulo, de acordo com o Regimento desta Faculda-
de e nos termos das disposições contidas no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, e tendo em vista 
o deliberado pela Congregação, em sua 481ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 15 de dezembro de 2016, torna público a todos 
os interessados que estarão abertas na Assistência Técnica Aca-
dêmica da FE, das 09:00 às 17:00 horas, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, no período de 21 de dezembro de 2016 a 
18 de junho de 2017, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, 
as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provi-
mento de um cargo de Professor Titular, referência “MS-6”, 
cargo/claro nº 267082, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa (RDIDP), com salário de R$ 15.862,33 
(quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e três 
centavos), base maio/2016, no Departamento de Metodologia 
do Ensino e Educação Comparada (EDM), nas seguintes Áreas e 
Disciplinas: ÁREA DE INFÂNCIA – Disciplinas: EDM0336 – 
METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE: Programa: 1. O que se 
entende por arte na educação: breve histórico, críticas. Mudan-
ças a respeito dos conceitos de: ensino, arte da criança e do 
jovem, aprendizagem em arte, papel do professor em arte; 2. A 
arte da criança e do jovem e sua interlocução com a produção 
social e histórica da arte na história do ensino de arte. Da livre 

V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.

Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 
referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da ESALQ, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 5,0;
II – prova pública oral de erudição - peso 3,0;
III – prova pública de arguição - peso 2,0;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer 

as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 

com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o parágrafo 2 do art. 
28 do Regimento da ESALQ.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão pode-
rá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o tempo 
máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

7. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

9. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

12. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

15. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da ESALQ da Universidade de 
São Paulo.

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAC/FCFRP 05/2018, DE 27/02/2018
Em virtude do impedimento dos Profs. Drs. Maria Hele-

na Andrade Santana, Professor Titular do Departamento de 
Engenharia Química – UNICAMP; Rita de Cássia Aleixo Tostes 
Passaglia, Professor Titular do Departamento de Farmacologia 
da FMRP-USP; Guilherme Suarez Kurts, Chefe da Divisão de 
Farmacologia do Instituto Nacional do Câncer e Professor 
Visitante da FCFRP-USP; Dulcinéia Saes Parra Abdalla, Professor 
Titular do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 
FCF-USP; Carlos Alberto Manssour Fraga, Professor Titular do 
Instituto de Ciências Biomédicas – UFRJ; Carlos Roque Duarte 
Correia, Professor Titular do Instituto de Química – UNICAMP; 
Antônio Claudio Tedesco, Professor Titular do Departamento de 
Química da FFCLRP-USP e Valtercir Zucolotto, Professor Asso-
ciado do IFSC-USP, passam a integrar, como Membros Titulares 
da Comissão Julgadora do Concurso de Títulos e Provas para 
provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, 
em RDIDP, claro/cargo nº 1234102, junto ao Departamento de 
Ciências Farmacêuticas, nas áreas de conhecimento “Engenharia 
Química: Nanotecnologia” e “Glicobiologia”, com base nos 
programas das disciplinas de “Farmacotécnica, Tecnologia de 
Medicamentos e Cosméticos I, II, III, IV e V” e “Planejamento 
e Desenvolvimento de Fármacos I, II e III”, a Profa. Dra. Suzana 
Caetano da Silva Lannes, Professor Associado do Departamento 
de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica – FCF-USP e a Profa. 
Dra. Grace Gosmann, Professor Titular do Departamento de 
Produção de Matéria-Prima da Faculdade de Farmácia – UFRGS. 
, Na oportunidade, a Congregação da FCFRP-USP, em sua 384ª 
Sessão Ordinária, realizada em 23/02/2018, indicou os seguintes 
membros suplentes de fora da Unidade: 1º) Prof. Dr. Nehemias 
Curvelo Pereira, Professor Titular do Departamento de Engenharia 
Química do Centro de Tecnologia – UEM; 2º) Prof. Dr. Gil Valdo 
José da Silva, Professor Associado do Departamento de Química 
da FFCLRP-USP; 3º) Prof. Dr. Paulo Olivi, Professor Associado do 
Departamento de Química da FFCLRP-USP; 4º) Prof. Dr. Paulo 
Marcos Donate, Professor Associado do Departamento de Quími-
ca da FFCLRP-USP; 5º) Fábio Bentes Freire, Professor Adjunto do 
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