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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 19.01.2022, 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 Artes 
Cênicas na área de “Interpretação Teatral”, nos termos do edital nº 03/2020/ECA, publicado no 

D.O.E. 07.01.2020, deliberou por: 
 

 1) Homologar as inscrições dos candidatos listados a seguir por ordem de inscrição: Irani da 

Cruz Cippiciani, Ney Luiz Piacentini, Denivaldo Camargo de Oliveira, Maria Alice Possani, Tiago Elias 
Mundim, Mauro Alejandro Baptista y Vedia Sarubbo, Johana de Albuquerque Cavalcanti, Gustavo 
Garcia da Palma, Alisson Araujo de Almeida, Luís Roberto Arthur de Faria, Ipojucan Pereira da Silva, 
Pedro Mantovani, Sergio Bruck de Moraes, Juliana Jardim Barboza, Fernanda Raquel, Lucienne 
Guedes Fahrer, Juliano Ricci Jacopini, Michele Almeida Zaltron, Fernanda Carla Machado de Oliveira, 
Luciana Paula Castilho Barone e Brisa de Oliveira Viera. 

 
 2) Indeferir as inscrições dos candidatos: Argus Monteiro, Carlos Eduardo Canhameiro, Erika 

Carolina Cunha Rizza de Oliveira, Leonardo Samarino Lages, Luciana Giannini Canton, Maíra Leme 
de Andrade e Myriam Pessoa Nogueira devido a não apresentação no ato da inscrição de toda 
documentação exigida no Edital nº 03-2020-ECA publicado no D.O.E. de 07.01.2020 de acordo com 
as respectivas motivações: 

 
Motivo do indeferimento: 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 candidato Carlos Eduardo Canhameiro apresentou a ata da sessão pública de defesa de tese para 
obtenção do título de doutor, emitida pela UNICAMP, com data de 23/01/2020, que traz as seguintes 
informações: que o candidato foi aprovado na defesa de sua tese, e que para fazer jus ao título de 
Doutor deverá providenciar a entrega de versão final da tese no prazo de 60 dias, para conferência e 
homologação pela CPG. De acordo com o documento a concessão do título de doutor ainda dependia 
de outras providências, e da homologação pela CPG, portanto não houve a comprovação de que o 
candidato era portador do título de doutor no ato da inscrição. 

 
As candidatas Erika Carolina Cunha Rizza de Oliveira, Luciana Giannini Canton e Myriam Pessoa 
Nogueira não apresentaram o verso dos respectivos diplomas de doutorado. 

 
Motivo do indeferimento: Não apresentação no ato da inscrição do documento solicitado no 
inciso III do item 1 do Edital: “prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo 
masculino (frente e verso)”. 

 
O candidato Argus Cecil Nery Monteiro não apresentou o verso da prova de quitação com o serviço 
militar. 
 
O candidato Leonardo Samarino Lages não apresentou prova de quitação com o serviço militar, tendo 
anexado unicamente uma certidão negativa de ações criminais junto à Justiça Militar da União.  

 
Motivo do indeferimento: Não apresentação no ato da inscrição do documento solicitado no 
inciso IV do item 1 do Edital: “título de eleitor (frente e verso)”.  

 
Os candidatos Argus Cecil Nery Monteiro, Leonardo Samarino Lages, Luciana Giannini Canton e 
Maíra Leme de Andrade não apresentaram o verso dos respectivos títulos de eleitor. 
 
Motivo do indeferimento: 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”.  

 
A candidata Maíra Leme de Andrade não apresentou os comprovantes de votação realizada em 
07/10/2018 (1º. turno) e em 28/10/2018 (2º. turno). 

 
 3) Aprovar a Comissão Julgadora composta pelos Profs. Drs: Eduardo Tessari 

Coutinho/Professor Doutor/CAC/ECA, Alice Kiyomi Yagyu/Professora Doutora/CAC/ECA, Vinícius 
Torres Machado/Professor Doutor/UNESP, Juliana Reis Monteiro dos Santos/Professora 
Doutora/UFSJ e Narciso Larangeira Telles da Silva/Professor Associado/UFU, como Membros 



Titulares e os Profs. Drs: Sayonara Sousa Pereira/Professora Associada/CAC/ECA, Cibele Forjaz 
Simões/Professora Doutora/CAC/ECA, Lúcia Regina Vieira Romano/Professora Doutora/UNESP, 
Eduardo Okamoto/Professor Doutor/UNICAMP e George Mascarenhas de Oliveira/Professor 
Doutor/UFBA, como Membros Suplentes. 
 
 


