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             UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
           ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
 
Comunicado 
 

 A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em reunião realizada 
em 23.02.2022, ao apreciar a matéria referente a homologação das inscrições e 
aprovação da Comissão Julgadora para o concurso para provimento de um 
cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de Comunicações e Artes na 
área de “Comunicação, Cultura Contemporânea e Sociedade”, nos termos 
do edital nº 07/2020/ECA, publicado no D.O.E. 14.01.2020 e retificado em 

25.01.2022, deliberou por: 
 
 1) Homologar as inscrições dos candidatos listados a seguir: Edison 

Trombeta de Oliveira, Sílvio Antonio Luiz Anaz, Felipe Tavares Paes Lopes, 
Thaís Brianezi Ng, Tânia Sandroni, Antonio Helio Junqueira, Karina Poli Lima da 
Cunha, Alexandre Marques Silva, Eloenes Lima da Silva, Maria Lúcia Wochler 
Pelaes, Diego Marques Pereira dos Anjos, Mariana Pícaro Cerigatto, Michelle 
Prazeres Cunha, Thales Vilela Lelo, Marcia Eliane Rosa, Janaína Quintas 
Antunes, Daniela Vieira dos Santos, Ignacio Del Valle Dávila, Eli Borges Júnior, 
Walter de Sousa Junior, Maria Carolina de Vasconcelos e Oliveira, Henrique 
Rocha de Souza Lima, Rosangela Malachias, Rodrigo Pelegrini Ratier, Ivan 
Paganotti, Issaaf Santos Karhawi, Frederico Daia Firmiano, Simone Alves de 
Carvalho, Alexandre Sócrates Araujo de Almeida Lins, Marcia Vidal Nunes, 
Guilhermo André Aderaldo, Fabio Raddi Uchoa, Cristina de Amorim Maranhão 
Gomes da Silva, Rosane da Silva Borges, Luci Silva Ribeiro, Ismael de Oliveira 
Gerolamo, Mariana Ferreira Lopes, Ligia Maria Prezia Lemos, Claudia do Carmo 
Nonato Lima, Valéria dos Santos Guimarães, Ebenezer Takuno de Menezes. 
 
 2) Indeferir as inscrições dos candidatos listados a seguir em ordem 

alfabética: Alessandra de Castro Barros Marassi; Ana Luisa Zaniboni Gomes; 
Deisy Fernanda Feitosa Roman; Denise Carvalho dos Santos Rodrigues; 
Elenildes Dantas; Érica Peçanha do Nascimento; Evandro Carlos Nicolau; 
Fagner dos Santos Carvalho; Fernanda Araujo Perniciotti; Jacqueline Moraes 
Teixeira; João Alexandre Peschanski; Joyce Karoline Pinto Oliveira Pontes; Livia 
Freo Saggin; Miriam Rinaldi Goldbaum; Roberto Torres Tangoa; Verena Carla 
Pereira, devido a não apresentação no ato da inscrição de toda documentação 
exigida no Edital nº 07-2020-ECA, publicado no D.O.E. de 14.01.2020, de 

acordo com as respectivas motivações: 
 
1. Alessandra de Castro Barros Marassi – Não apresentação, no ato da 

inscrição, do verso do documento solicitado no inciso II do item 1 do Edital: 
“prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela 
reconhecido ou de validade nacional (frente e verso)”.  
2. Ana Luisa Zaniboni Gomes – Não apresentação, no ato da inscrição, do 

verso do documento solicitado no inciso II do item 1 do Edital: “prova de que é 
portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional (frente e verso)”.  
3. Deisy Fernanda Feitosa Roman - Não apresentação, no ato da inscrição, do 

documento solicitado no inciso V do item 1 do Edital: “comprovante(s) de 
votação da última eleição (1º e 2º turno), prova de pagamento da respectiva 
multa ou a devida justificativa”. Em lugar disso, a candidata apresentou apenas o 
Requerimento de Justificativa Eleitoral. 
4. Denise Carvalho dos Santos Rodrigues – Não apresentação, no ato da 

inscrição, dos comprovantes exigidos no inciso I do item 1 do Edital: “memorial 
circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e das demais informações que permitam 
avaliação de seus méritos, em formato digital”.  
5. Elenildes Dantas – Não apresentação, no ato da inscrição, do verso do 

documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente e 
verso)”.  
6. Érica Peçanha do Nascimento - Não apresentação, no ato da inscrição, do 

verso do documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor 
(frente e verso)”.  
7. Evandro Carlos Nicolau - Não apresentação, no ato da inscrição, do verso 

do documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente 
e verso)”.  



8. Fagner dos Santos Carvalho - Não apresentação, no ato da inscrição, do 

verso do documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor 
(frente e verso)”.  
9. Fernanda Araujo Perniciotti - Não apresentação, no ato da inscrição, da 

comprovação exigida no inciso I do item 1 do Edital: “memorial circunstanciado e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, 
em formato digital”.  
10. Jacqueline Moraes Teixeira - Não apresentação, no ato da inscrição, do 

verso do documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor 
(frente e verso)”.  
11. João Alexandre Peschanski - Não apresentação, no ato da inscrição, do 

documento solicitado no inciso II do item 1 do Edital: “prova de que é portador do 
título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional (frente e verso)”. O título de doutor apresentado pelo interessado é da 
University of Wisconsin-Madison. São apresentadas também uma solicitação de 
“Equivalência de Título”, requerida junto à FFLCH-USP em 10/03/2020, e um 
pedido de reconhecimento junto ao MEC (UFRGS), datado de 13/02/2020. 
Porém, tais documentos não comprovam o efetivo reconhecimento ou a validade 
nacional do diploma até a data da inscrição.  
12. Joyce Karoline Pinto Oliveira Pontes - Não apresentação, no ato da 

inscrição, dos comprovantes exigidos no inciso I do item 1 do Edital: “memorial 
circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e das demais informações que permitam 
avaliação de seus méritos, em formato digital”.  
13. Livia Freo Saggin - Não apresentação, no ato da inscrição, do verso do 

documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente e 
verso)”. Além disso, a ata de defesa da tese (defendida na Unisinos em 
16/03/2020), apresentada como prova de que é portadora do título de Doutor, 
não traz a devida homologação. 
14. Miriam Rinaldi Goldbaum – A inscrição foi feita de forma equivocada, já 

que se destinava ao edital ECA 03-2020, para provimento de cargo de Professor 
Doutor na área de Interpretação Teatral junto ao Departamento de Artes 
Cênicas.  
15. Roberto Torres Tangoa - Não apresentação, no ato da inscrição, do verso 

do documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente 
e verso)”. Não apresentação, no ato da inscrição, dos comprovantes exigidos no 
inciso I do item 1 do Edital: “memorial circunstanciado e comprovação dos 
trabalhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e das 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato 
digital”.  
16. Verena Carla Pereira - Não apresentação, no ato da inscrição, do verso do 

documento solicitado no inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente e 
verso)”. 
 
 3) Homologar o cancelamento da inscrição da candidata Liliana Giusti 
Serra: a inscrição foi cancelada pela própria candidata via sistema Gr Admissão 

Docente em 09/03/2020.  
 
 4) Aprovar a Comissão Julgadora composta pelos Profs. Drs: Maria Cristina 

Palma Mungioli/Professora Associada/CCA/ECA, Claudemir Edson 
Viana/Professor Doutor/CCA/ECA, Vitor Souza Lima Blotta/Professor 
Doutor/CJE/ECA, Wagner Souza e Silva/Professor Doutor/CJE/ECA e Maria 
Christina de Souza Lima Rizzi/Professora Doutora/aposentada/CAP/ECA, como 
Membros Titulares e os Profs. Drs: Cláudia Lago/Professora Doutora/CCA/ECA, 
Waldenyr Caldas/Professor Titular/aposentado/CCA/ECA, Valeria de Siqueira 
Castro Lopes/Professora Doutora/CRP/ECA, Vivan Grace Fernández-Dávila 
Urquidi/Professora Doutora/EACH e Rogério de Almeida/Professor 
Associado/FE, como Membros Suplentes. 
 
 


