EDITAL CED nº 01/2020
CREDENCIAMENTO DE DOCENTE PERMANENTE
LINHA DE PESQUISA INTERDISCIPLINARIDADE
ATA de conclusão dos trabalhos da Comissão de Credenciamento
No dia 19 de agosto de 2020, em cumprimento ao Edital acima referido, a Comissão de Credenciamento, composta
pelos Profs. Luis Carlos de Menezes (USP), Leda Maria Rodrigues (PUC-SP) e Alípio Márcio Dias Casali (PUC-SP),
abaixo assinados, tendo observado todas as exigências normativas contidas no Edital acima referido, declara que
cumpriu todos os atos por ele exigidos, especialmente: (a) a análise da documentação apresentada pelas(o)
candidatas(o); (b) as entrevistas individuais com as(o) candidatas(o), a saber: Profa. Fernanda Liberali, Prof.
Ladislau Dowbor e Profa. Arlete Assumpção Monteiro. Cumpridos todos os atos de sua responsabilidade, a
Comissão reuniu-se, considerou toda a documentação já anteriormente analisada e o desempenho de cada
candidata(o) em suas respectivas entrevistas, e assim deliberou, por unanimidade:
1. APROVOU os seguintes candidatos: Profa. Fernanda Liberali e Prof. Ladislau Dowbor; e
2. CLASSIFICOU os candidatos segundo a seguinte ordem de precedência, em cumprimento ao item 8.2. do
referido Edital: em 1º lugar o Prof. Ladislau Dowbor; em 2º lugar a Profa. Fernanda Liberali.
A aprovação dos candidatos deu-se estritamente em função do atendimento ao conjunto de critérios de
elegibilidade dos candidatos descritos no item 6 do referido Edital. A classificação dos candidatos deu-se em
decorrência das seguintes considerações:
- a Profa. Fernanda Liberali demonstrou notável vitalidade na sua produção intelectual e técnica acumulada até
aqui, o que foi considerado, ademais do valor atual, um indicador muito seguro do valor da potencialidade da sua
vida acadêmica futura, considerando-se que a mesma encontra-se todavia em meio à sua trajetória acadêmica, e
que por isso mesmo tal perfil certamente será de grande valia para o Programa para o qual está sendo credenciada;
- o Prof. Ladislau Dowbor demonstrou notável maturidade intelectual e profissional, ademais de sua experiência
política como intelectual, maturidade essa que resulta de sua experiente carreira acadêmica e de militância
intelectual, tanto no vetor de sua produção científica quanto de sua produção técnica, e essas destacadas qualidades
certamente serão de grande valia para o Programa para o qual está sendo credenciado.
Embora ambos perfis apresentem notáveis qualidades específicas para a composição do corpo docente de um
Programa de Pós-Graduação, a Comissão deliberou por enfatizar o valor da maturidade que a senioridade
intelectual do Prof. Ladislau demonstrou, para fins de classificação.
Perguntados acerca de suas disponibilidades contratuais para eventual atendimento a convocação de contratação
pelo Programa para o qual estão sendo credenciados, os Professores aprovados declararam ter, no momento, as
seguintes disponibilidades:
(1) Prof. Ladislau Dowbor: 15 ou 20 Horas Semanais;
(2) Profa. Fernanda Liberali: 10 ou 20 Horas Semanais.
Sendo só, a Comissão de Credenciamento assina a presente Ata, em São Paulo, aos 20 de agosto de 2020.

____________________________________
Prof. Dr. Luis Carlos de Menezes
(Membro Externo – Professor Senior do Instituto de Física; USP)

_____________________________________
Profa. Dra. Leda Maria Rodrigues
(Vice-Coordenadora do PPG Educação: História, Política, Sociedade; PUC-SP)

_____________________________________
Prof. Dr. Alípio Márcio Dias Casali
(Coordenador do PPG Educação: Currículo; PUC-SP)
Coordenador da Comissão de Credenciamento

Rua Ministro Godoi, 969 – Sala 4E-15 - São Paulo/SP – CEP 05015-000 - Fone: (11) 3670-8514
http://www.pucsp.br/ - ced@pucsp.br

