UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

O roteiro e normas abaixo
discriminados foram aprovados
pela Congregação da FEA em
17.8.2005.
ROTEIRO E NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE UM MEMORIAL PADRÃO PARA
CONCURSOS DA CARREIRA DOCENTE NA FEA

SUMÁRIO (para facilitar o trabalho de consulta da Comissão Julgadora, o memorial deve ter um
sumário; portanto, as páginas devem ser numeradas).
NA PRIMEIRA PÁGINA, COLOCAR O NOME E A FINALIDADE DO MEMORIAL (“Memorial de
José Ribeiro, apresentado para o concurso de ....”)

INTRODUÇÃO: antes de entrar nas seções a seguir discriminadas, o candidato faz uma introdução
contando sua trajetória pessoal e acadêmica, incluindo sua formação, a sua escolha profissional, a
direção dada à sua carreira, as linhas de atuação escolhidas, suas realizações, seus objetivos,
seus planos para o desenvolvimento de sua carreira de professor e de pesquisador, e como isso
se situa no seu planejamento de vida. Essa é uma forma de dar à Comissão Julgadora do
concurso uma breve idéia da história do candidato e de qual a diretriz dada à sua carreira.

I - IDENTIFICAÇÃO
 Nome completo.
 Filiação.
 Data e local de nascimento, nacionalidade.
 Profissão (número do Conselho Regional, se houver).
 Cargo atual na carreira universitária (Assistente, Professor Doutor, Professor Associado),
regime de trabalho (RDIDP- regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, RTC –
regime de turno completo ou RTP – regime de turno parcial : citar o regime de trabalho auxilia
a banca a avaliar o volume de atividades de ensino e pesquisa), instituição; ou atividade
profissional atual (indicar a empresa/instituição).
 Endereço completo para correspondência, com código de endereçamento postal,
telefones, e-mail.
 Sociedades científicas ou profissionais a que pertence.

II - FORMAÇÃO
 Graduação (indicar diploma obtido, instituição de ensino, data; juntar cópia digital digital do
diploma)
 Pós-Graduação (indicar título obtido, instituição, data, orientador, título da tese; juntar
cópia digital digital do diploma ou do certificado).
 Pós-doutorado (indicar instituição, data, supervisor, título da pesquisa; juntar
comprovante).
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III – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
 Cursos de especialização e de aperfeiçoamento de longa duração (acima de 360 e
180 horas, respectivamente), regulamentados pelo artigo 119 do Regimento Geral da USP
(juntar comprovantes).
Ex.: 1. Curso de Especialização em...., realizado na ......., no período de ...... (Doc. III-1)
IV – IDIOMAS (indicar o grau de domínio).
V – CARGOS DA CARREIRA UNIVERSITÁRIA: Assistente, Professor Doutor, Professor
Associado (Livre-Docente) (juntar comprovantes).
Ex.:
1. Assistente no Departamento de ...., da FEA, de 1990 a 1994 – ingresso através de processo
seletivo realizado em 3.3.90. (Doc. V-1)
2. Professor Doutor no Departamento de...., da FEA, de 1994 a 1997 (Doc. V-2)
3. Professor Associado no Departamento de ...., da FEA, a partir de 1997. Aprovado no concurso
de Livre-Docente da FEA-USP, realizado no período de 5 a 7 de abril 1997. (Doc. V-3)
VI – DIPLOMAS, DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS E PRÊMIOS DE CUNHO CIENTÍFICO E
CULTURAL (juntar comprovantes).
Ex.:
1. Diploma de Doutor Honoris Causa, concedido pela Universidade de ....., em 1998 (Doc. VI-1)
2. Prêmio “Melhor Tese do Ano”, concedido pela ....., em 1997 (Doc. VI-2)
VII – OBTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO E DE PESQUISA EM INSTITUIÇÕES DE FOMENTO
À PESQUISA E EM OUTRAS DE RENOME CIENTÍFICO E CULTURAL (FAPESP, CNPq,
CAPES, Fullbright Comission, Guggenheim Foundation etc.) (juntar comprovantes).
Ex.:
1. Bolsa concedida pela FAPESP, para realizar pesquisa sobre......, no período de março a junho
de 1999 (Doc. VII-1)
VIII – LINHAS DE PESQUISA (informar as linhas de pesquisa atuais).
IX – GRUPOS DE PESQUISA DOS QUAIS FAZ PARTE (informar se o grupo está cadastrado no
CNPq. Informar os projetos em desenvolvimento).

OBS.: antes de enumerar os trabalhos e atividades, colocar um esclarecimento sobre a forma
utilizada para destacar aqueles realizados nos últimos cinco anos anteriores à inscrição, quando o
concurso for para Professor Titular, ou posteriores à obtenção do grau de doutor, quando se tratar
de concurso de Livre-Docente (se o grau de doutor tiver sido obtido há mais de cinco anos, será
interessante fazer uma dupla indicação: uma para os posteriores à obtenção do grau de doutor, e
mais outra para os realizados nos últimos cinco anos).
Exemplo:
Os trabalhos e atividades realizados nos últimos cinco anos estão indicados com *
Os, trabalhos e atividades realizados após o grau de doutor estão indicados com +
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PRODUÇÃO CIENTIFICA
X – ARTIGOS EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS COM SISTEMA DE ARBITRAGEM * (juntar
o exemplar ou a cópia digital do periódico no qual foi publicado o artigo, ou, ainda, uma separata.
Se um artigo foi aceito, mas ainda não foi publicado, juntar cópia digital do trabalho e da carta de
aceitação). Indicar co-autoria.
*Sistema de arbitragem (referee system): sistema de avaliação (revisão) por pares (peer
review)
XI – ARTIGOS EM PERIÓDICOS NACIONAIS COM SISTEMA DE ARBITRAGEM* (juntar o
exemplar ou a cópia digital do periódico no qual foi publicado o artigo, ou, ainda, uma separata. Se
um artigo foi aceito, mas ainda não foi publicado, juntar cópia digital do trabalho e da carta de
aceitação). Indicar co-autoria.
*Sistema de arbitragem (referee system): sistema de avaliação (revisão) por pares (peer
review)
XII – ARTIGOS EM PERIÓDICOS SEM SISTEMA DE ARBITRAGEM / REVISTAS TÉCNICAS
(juntar o exemplar ou a cópia digital do periódico no qual foi publicado o artigo, ou, ainda, uma
separata. Se um artigo foi aceito, mas ainda não foi publicado, juntar cópia digital do trabalho e da
carta de aceitação). Indicar co-autoria.
XIII – LIVROS (informar título, co-autoria, se houver, local, editora, data, edição, número de
páginas; juntar um exemplar de cada livro. Uma nova edição somente deverá ser citada, juntandose um exemplar, quando tiver sido revista e ampliada; caso contrário, basta indicar em que edição
se encontra o livro, citando-o apenas uma vez).
XIV – CAPÍTULOS DE LIVROS (indicar o título do capítulo e demais dados bibliográficos; juntar a
cópia digital dos capítulos, das capas e sumários dos livros).
XV – TRABALHOS ACEITOS EM CONGRESSOS, EM SIMPÓSIOS E EM OUTROS EVENTOS
CIENTÍFICOS (juntar os anais contendo o trabalho. Se não foi publicado, na íntegra, nos anais do
congresso, juntar cópia digital do trabalho mais o comprovante de aceitação do mesmo). Neste
item deve ser relacionado, também, painel ou pôster. Indicar co-autoria.
XVI – ARTIGOS SUBMETIDOS A REVISTAS COM
SISTEMA DE ARBITRAGEM (EM
PROCESSO DE ANÁLISE) (juntar cópia digital do artigo e comprovante de que foi submetido).
XVII – LIVROS NO PRELO (juntar comprovante).

OUTROS TIPOS DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
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XVIII – RESENHAS BIBLIOGRÁFICAS (juntar o exemplar ou a cópia digital do periódico no qual
foi publicada a resenha, ou, ainda, uma separata).
XIX – TESES E DISSERTAÇÕES (juntar um exemplar de cada).
XX – WORKING PAPERS (juntar cópia digital do trabalho e comprovante).
XXI – TEXTOS EM JORNAIS OU EM REVISTAS NÃO-CIENTÍFICAS (juntar uma cópia digital da
publicação) (obs.: entrevistas concedidas constarão da seção XXXVI).

CITAÇÕES
XXII – CITAÇÕES DE TRABALHOS POR OUTROS PESQUISADORES EM ARTIGOS, LIVROS
OU EM TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS (apresentar comprovantes).

XXIII - CITAÇÕES DE TRABALHOS POR OUTROS PESQUISADORES EM TESES E
DISSERTAÇÕES (juntar cópia digital da página de identificação da tese ou da dissertação e da
página em que seu trabalho é citado; não juntar cópia digital da tese ou da dissertação).
XXIII-A - NÚMERO DE ACESSOS A ARTIGOS NO SCIELO

ATIVIDADES
XXIV – ATIVIDADES DIDÁTICAS UNIVERSITÁRIAS
1. Disciplinas ministradas em cursos de graduação (juntar comprovantes).
2. Disciplinas ministradas em cursos de pós-graduação (juntar comprovantes).
3. Disciplinas ministradas em cursos de pós-graduação lato sensu
especialização e de aperfeiçoamento) (apresentar comprovantes).
4. Estágio docente (monitoria) (apresentar comprovante).
5. Prêmios por desempenho didático.

(cursos

de

XXV – ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO DE DISCÍPULOS (CONCLUÍDAS) (indicar
a Instituição de Ensino Superior onde foram desenvolvidas; o ano de conclusão) (juntar
declarações, mas não juntar exemplar da tese ou do trabalho do orientado).
1. Mestrado
2. Doutorado
3. Pós-Doutorado
4. Iniciação científica
5. Trabalho de conclusão de curso de graduação
6. Monografia de curso de especialização
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XXVI – ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO DE DISCÍPULOS (EM ANDAMENTO)
(indicar a Instituição de Ensino Superior onde estão sendo desenvolvidas) (juntar comprovantes).
1. Mestrado
2. Doutorado
3. Pós-Doutorado
4. Iniciação científica
5. Trabalho de conclusão de curso de graduação
6. Monografia de curso de especialização
XXVII – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (coordenador de curso, Chefe de Departamento etc.;
juntar comprovantes, mesmo para atividades desenvolvidas na FEA).
XXVIII - ATIVIDADES ACADÊMICAS (membro de colegiados – indicar se titular ou suplente, de
comissões, coordenador de disciplina etc.; juntar comprovantes, mesmo para atividades
desenvolvidas na FEA; professor visitante).

XXIX - ATIVIDADES RELACIONADAS À EXTENSÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
(consultorias, palestras,disciplinas ministradas em cursos de extensão de curta duração, trabalhos
técnicos etc; juntar comprovantes).
XXX – ATIVIDADES PROFISSIONAIS VINCULADAS À MATÉRIA EM CONCURSO (juntar
comprovantes).
XXXI – PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES JULGADORAS DE CONCURSOS DA CARREIRA
DOCENTE, REALIZADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS OU PARTICULARES RECONHECIDAS.
(discriminar apenas as participações efetivas, não listar as indicações para membro suplente, sem
participação efetiva; juntar declarações).
Ex.:
1. Membro da Comissão Julgadora do concurso de Livre-Docência da Profª Drª Lia da Silva, no
Departamento de....., do Instituto de....., realizado no período de 10 a 12 de outubro de 1997 (Doc.
XXX-1)
XXXII – PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES JULGADORAS DE (indicar apenas as participações
efetivas; não listar as indicações como membro suplente, sem participação efetiva; juntar
comprovantes):
1. Teses de doutorado
2. Dissertações de mestrado
3. Exames de qualificação de mestrado e doutorado
4. Monografias
5. Seleção de candidatos ao mestrado e ao doutorado.
XXXIII – ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CONGRESSOS E SEMINÁRIOS (e também
participação em comitês científicos para avaliação de trabalhos) (apresentar comprovantes).
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XXXIV - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS SEM APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS (constarão desta seção também as participações como debatedor ou coordenador
de mesa, como conferencista ou palestrante: juntar comprovantes).
1.
XXXV – OUTRAS ATIVIDADES (externas ao Departamento ou à Unidade, como relator ou
consultor de órgãos governamentais, membro de conselhos editoriais, parecerista em revistas ou
em órgãos de fomento à pesquisa para concessão de bolsas, elaboração de resenhas, por
exemplo; juntar comprovantes).
XXXVI – ENTREVISTAS CONCEDIDAS A JORNAIS E OUTRAS MÍDIAS (juntar comprovantes).
XXXVII – DIVERSOS (qualquer assunto, não relacionado acima, e que o candidato considerar
importante informar; apresentar comprovantes). Por exemplo:
1. Cursos de extensão universitária (participação como aluno) (juntar certificados).

Visando à padronização dos memoriais, deverá ser seguida esta ordem de apresentação das
seções e itens, com os respectivos títulos. O memorial do candidato talvez não tenha todas as
seções citadas: é claro que, nesse caso, elas serão renumeradas, mas conservando-se a ordem
seqüencial. A vantagem de se utilizar algarismos romanos para as seções, com números
seqüenciais para os itens e documentos que as integram, é que poderão ser acrescentados novos
documentos durante a confecção do memorial, sem a necessidade de renumerá-los. É importante
citar todos os trabalhos e atividades em ordem cronológica crescente (do mais antigo ao atual), o
que facilitará a numeração de novos trabalhos e atividades.
Fazer a citação das atividades e dos trabalhos, seguindo a ordem e o conteúdo das seções, irá
facilitar o trabalho de avaliação da Comissão Julgadora.
Os comprovantes deverão ser etiquetados, trazendo o número correspondente à sua seção e de
sua ordenação dentro dela, conforme constaram do memorial.
Por exemplo:
No memorial
XI – Artigos em periódicos nacionais com sistema de arbitragem
1.....
2.....
3. “A análise do....” , Revista... (Doc. XI-3)
XXXII – Participações em Comissões Julgadoras de:
1. Teses de doutorado
1.1. Membro titular de comissão julgadora da defesa de tese “.....” (título), de ......(nome do
candidato), realizado em.. (instituição e data) (Doc. XXXII-1.1)
1.2. .....(Doc. XXXII-1.2)
2.Dissertações de mestrado
2.1. .....(Doc. XXXII-2.1)
2.2...... (Doc. XXXII-2.2)
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Cada comprovante deverá receber a numeração correspondente com uma pequena etiqueta (Doc.
XI-3, por exemplo).
Os comprovantes numerados deverão ser colocados em caixas (as do tipo arquivo, de plástico ou
de papelão, são as melhores, pois facilitam o trabalho de consulta), que deverão trazer, em uma
etiqueta, o nome do candidato, o número da caixa e o número inicial e final dos documentos que
contêm.
Por exemplo:
José Ribeiro
Caixa 3
Docs. IX–1 a XI–3
Sempre deverá ser observada a ordem crescente de numeração, de forma que a caixa 4 deverá
conter docs. XI.4 em diante e não docs. VIII, por exemplo.

Observações
1) No memorial destinado ao concurso para provimento de para Livre-Docente, deverão estar
destacados os títulos, trabalhos e atividades posteriores à obtenção do título de doutor,
utilizando-se o sinal +.
2) No memorial para o concurso de Professor Titular, deverão ser destacados os títulos, trabalhos
e atividades referentes aos cinco anos anteriores à inscrição, utilizando-se o sinal *.
3) Sempre deverá ser indicada a data de realização de cada atividade e de publicação dos
trabalhos.
4) Todos os títulos, trabalhos e atividades citados no memorial, inclusive aqueles obtidos ou
realizados na FEA, deverão ser devidamente comprovados com arquivos de diplomas,
certificados, correspondência relativa à aceitação de trabalhos em congressos, exemplares de
revistas com artigos publicados, teses, livros, atestados referentes às atividades didáticas,
orientação de alunos, participação em comissões julgadoras da carreira docente etc.
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