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4 - A todas as provas e etapas em que forem utilizados 
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de 
participação à distância aplicam-se as seguintes normas:

I – é de integral responsabilidade do candidato a disponi-
bilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do concurso;

II – aos examinadores que estejam à distância será permiti-
do avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas 
aos examinadores presentes no local do concurso;

III – as provas em que for utilizado sistema de videoconfe-
rência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verifi-
cado problema técnico que impeça a adequada participação de 
qualquer examinador ou do candidato;

IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o concurso será suspenso;

V – quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita;

VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico;

VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

5 - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no 
art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP e do 
art. 2º da Resolução nº 7955/2020.

§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do 
candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro 
examinador que pertença ao quadro da Unidade/órgão.

§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período.

§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pelo Presidente da Comissão e anexadas 
ao texto final.

§ 7º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão encaminhadas 
aos membros da Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.

§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

§ 9º - Não será permitido o uso de microcomputador nas 
provas escrita e de avaliação didática.

6 - A defesa pública de tese ou de texto elaborado será 
realizada por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação a distância.

Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de texto 
elaborado, os examinadores levarão em conta o valor intrínseco 
do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como a 
contribuição original do candidato na área de conhecimento 
pertinente.

7 - Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comis-
são Julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da 
prova;

II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a 
resposta;

III – havendo concordância entre o examinador e o candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.

8 - O julgamento do memorial com prova pública de argui-
ção será realizado por meio de sistemas de videoconferência e 
outros meios eletrônicos de participação a distância.

§ 1º - O julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global, atri-
buída após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir 
o desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 2º - O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades que poderão compreender:

a. produção científica, literária, filosófica ou artística;
b. atividade didática;
c. atividades de formação e orientação de discípulos;
d. atividades relacionadas à prestação de serviços à comu-

nidade;
e. atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
f. diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 3º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do título de doutor.

9 – A prova de avaliação didática destina-se a verificar 
a capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato.

§ 1º - A prova consistirá na elaboração, por escrito, de plano 
de aula, conjunto de aulas ou programa de uma disciplina e será 
realizada de acordo com as seguintes normas:

I – a prova será realizada apenas com a presença do candi-
dato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro exami-
nador que pertença ao quadro da Unidade/órgão, participando 
a distância os demais examinadores por meio de sistemas de 
videoconferência e outros meios eletrônicos;

II – a Comissão Julgadora organizará uma lista de dez 
temas, com base no programa do concurso;

III – a Comissão Julgadora dará conhecimento dessa lista 
ao candidato;

IV – o candidato escolherá o ponto uma hora antes da 
realização da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas;

V – findo o prazo mencionado no inciso IV, o candidato terá 
duas horas para elaborar o texto;

VI – cada membro da Comissão Julgadora poderá formular 
perguntas sobre o plano ou programa, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para resposta.

§ 2º - A prova de avaliação didática será pública e em nível 
de pós-graduação.

10 - O julgamento do concurso de livre-docência será feito 
de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o 
exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída 
imediatamente após o término das provas de todos os candi-
datos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos 
termos do item 8 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente;

11 - As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxima-
das até a primeira casa decimal.

12 - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média 
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

Sistemas híbridos para processamento de dados dos sensores. 
Aplicação de técnicas de tomada de decisão em função de dados 
obtidos de sensores. Explicitar o desenvolvimento de projetos 
de laboratórios.

SSC5888-Robôs Móveis Autônomos
Programa:
- Conceitos sobre robôs móveis autônomos: percepção 

e ação, sensores e atuadores simples e avançados. Uso de 
sensores do tipo Laser-Scan, sistemas baseados em câmeras 
(visão computacional para robótica), percepção 3D, sistemas de 
localização baseados em Odometria, GPS e IMU;

- Arquiteturas e sistemas de controle robusto para robôs 
móveis: arquiteturas reativas, deliberativas e híbridas;

- Planejamento e navegação com controle da localização, 
evitando colisões com obstáculos estáticos (conhecidos ou 
desconhecidos) e com obstáculos móveis;

- Navegação baseada em marcos (landmarks);
- Construção e uso de mapas de ocupação (grid), geométri-

cos, topológicos e semânticos. SLAM;
- Projeto, implementação, teste e validação de sistemas de 

controle em robôs simulados e robôs reais;
- Projeto de sistemas robóticos embarcados: integração 

hardware e software;
- Veículos inteligentes e autônomos.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação e na 
Resolução 7955/2020.

1 - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora do ICMC, contendo dados pes-
soais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento 
a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos (frente 
e verso - legíveis):

I - documentos de identificação (RG/RNE e CPF ou pas-
saporte);

II - memorial circunstanciado, em português ou inglês, e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades reali-
zadas pertinentes ao concurso e das demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;

III - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

IV - tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em português ou inglês, em 
formato digital;

V - elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

VI - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

VII - título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições. O comprovante de quitação elei-
toral pode ser obtido em: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral;

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos itens VI e VII, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências referidas nos itens VI, VII e VIII, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) 
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de 
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irre-
gularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 
inscrição será indeferida.

§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

§ 11 - O ICMC não se responsabiliza por inscrições não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou 
falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de 
inscrição, bem como documentos comprobatórios remetidos/
entregues após o horário e o prazo de submissão estipulados 
no presente Edital.

§ 12 - O texto sistematizado, alternativo da tese original, 
deve ser elaborado de forma crítica, com a necessária arti-
culação teórica, precedido por uma introdução e completado 
pelas conclusões, devendo ser individual, de autoria do próprio 
candidato e redigido em português ou inglês.

§ 13 - Os trabalhos nos quais se fundamenta o texto desen-
volvido podem eventualmente ter sido produzidos em coautoria 
com outros pesquisadores e devem ser anexados em qualquer 
língua em que estejam escritos, podendo a Congregação soli-
citar ao candidato a sua tradução, caso considere necessário.

2 - As inscrições serão julgadas pela Congregação do ICMC-
-USP, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

3 - As provas do concurso serão realizadas em português ou 
inglês e constarão de:

I - prova escrita - peso 10;
II - defesa de tese ou de texto, que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela - peso 30;
III - julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção - peso 40;
IV - avaliação didática - peso 20.
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Será automaticamente excluído do concurso o candi-

dato que se apresentar para as provas depois que a Comissão 
Julgadora tenha dado ciência do cronograma das provas aos 
demais candidatos ou que atrasar-se para o início das demais 
provas.

§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.

decisão. Tópicos avançados: segurança e privacidade, interpre-
tabilidade, diversidade e novidade, socialização e ubiquidade.

Especialidade III:
SCC5882 – Redes Complexas para Ciência da Computação
Programa:
A disciplina vai explorar os conceitos, técnicas e aplicações 

envolvidas nas redes complexas tais como:
1. Introdução
1.1 Conceito Básicos de Redes Complexas
1.2 Evolução de Redes Complexas
2. Modelos e Algoritmos de Geração de Redes Complexas
2.1 Rede Aleatória
2.2 Rede de Mundo Pequeno
2.3 Rede Livre de Escala
3. Medidas de Centralidade em Redes Complexas
3.1 Centralidade
3.2 Conectividade
3.3 Transitividade
3.4 Assortatividade
3.5 Densidade Local
3.6 Betweenness
3.7 Centralidade de autovetor
3.7 Outras Métricas Avançadas
4. Mineração de redes complexas
4.1 Técnicas de construção de redes baseada em distância/

similaridade (Rede Knn, Epslon, Gbili, redes textuais e outras)
4.2 Técnicas supervisionadas baseadas em redes (Imbhn 

classifier, K-associated classifier)
4.3 Técnicas semissupervisionadas baseadas em redes 

(Aprendizado transdutivo, propagação em redes homogêneas, 
propagação em redes heterogêneas, propagação em redes 
bipartidas)

4.3 Técnicas não supervisionadas baseada em redes (Detec-
ção de Comunidades, Clustering em redes, Técnicas de Regu-
larização)

4.4 Web mining
4.4 Outras Técnicas Avançadas (técnicas multinível, Predi-

ção de link, propagação de informação em redes)
5. Aplicações;
5.1 Mineração de textos
5.2 Recuperação de Informação
5.3 Processamento de Imagens e Reconhecimento de 

Padrões
5.4 Sistemas de recomendação
5.5 Segurança de Redes (robustez e resistência);
5.6 Bioinformática
5.7 Outras Aplicações
Especialidade IV:
SCC5834 - Construção de Gerenciadores de Dados Com-

plexos
Programa:
- Arquitetura de sistemas de recuperação de dados comple-

xos por similaridade.
- Ferramentas computacionais para recuperação de dados 

complexos por similaridade.
- Sistemas de Recuperação de dados complexos por con-

teúdo.
- Técnicas para extração de características de imagens e 

áudio.
- Funções de distância para dados dimensionais, conjuntos, 

sequências e grafos.
- Técnicas para indexação de dados em espaços métricos.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍS-

TICA
Área de Conhecimento: MÉTODOS ANALÍTICOS EM FÍSICA-

-MATEMÁTICA
Especialidade I:
SMA-5861-Renormalização e Outros Métodos Analíticos em 

Teoria Quântica dos Campos
Programa:
I. Modelos com campos quânticos euclidianos: a. Definição 

via integração funcional. b. Funções de correlação e função de 
partição. c. Teoria perturbativa dos campos. d. Grafos e subgra-
fos de Feynman. e. Singularidades infravermelha e ultravioleta. 
II. Renormalização Perturbativa: a. Subtração de divergências. 
b. Florestas. c.Teorema de Hepp. d.Grupo de renormalização 
perturbativo. III. Convergência da série perturbativa: a. Análise 
do comportamento das grandes ordens de perturbação b. Singu-
laridades do tipo renormalons e instantons. IV. Somabilidade de 
Borel de séries de perturbação: a.Teorema de Watson. b.Teorema 
de Nevanlinna-Sokal. V. Outros métodos analíticos: a. Expansões 
de polímeros e em clusters. b. Expansões multi-escala. c. Grupo 
de renormalização rigoroso.

SME-0245-Funções de Variável Complexa
Programa:
O plano complexo. Função de variável complexa. Limite e 

continuidade. Função analítica. Equações de Cauchy-Riemann. 
Funções trigonométricas e hiperbólicas. A função logaritmo. 
Definição de Potências Arbitrárias. As funções trigonométricas 
inversas. Arcos e contornos. Integral de contorno. Propriedades 
da integral. Teorema de Green. Teorema de Cauchy. Primitivas. 
Fórmula integral de Cauchy, Teorema de Liouville. Funções 
harmônicas. Séries de potências. Convergência uniforme. Séries 
de potências e funções analíticas. Séries de Laurent. Zeros de 
funções analíticas. Singularidades isoladas. Teorema do Resíduo. 
Integrais sobre o eixo real. Integrais impróprias e valores princi-
pais. Integrais envolvendo funções trigonométricas. Integrandos 
multivalentes. Enunciado do Teorema de Rouché com Aplicações.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Área de Conhecimento: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Especialidade XII:
SSC5797 - Redes de Computadores
Programa:
1. Internet: modelo e arquitetura; o núcleo e as redes de 

acesso; performance, atrasos e perdas de pacotes. 2. Requisitos, 
projeto e protocolos ao nível de aplicação. 3. A camada de trans-
porte e a tranferência confiável de dados; TCP e UDP. 4. O Pro-
tocolo IP e algoritmos de roteamento. 5. Link de dados: aspectos 
de projeto e tecnologias. 6. Comunicação sem fio mobilidade. 7. 
Transmissão multimídia pela Internet. 8. Segurança em redes.

SSC0641 - Redes de Computadores
Programa:
Introdução: Utilidade, estrutura e arquitetura de redes; O 

modelo de referência OSI; Serviços em redes. A Camada Física: 
Meios de transmissão analógica e digital; chaveamento. A 
Subcamada de Acesso ao Meio: Protocolos de redes locais; os 
padrões 802; Redes de Fibra Optica. A camada de Enlace de 
Dados: Correção e Deteção de erros; protocolos de janelas desli-
zantes. Interconexão de Redes: repetidores, pontes e roteadores. 
Projeto, instalação e configuração de redes locais. Introdução 
aos protocolos TCP/IP.

Especialidade XVIII:
SSC0714-Robôs Móveis Autônomos
Programa:
Visão geral da área de robótica móvel, apresentando um 

histórico e as técnicas de navegação de robôs móveis mais 
utilizadas na literatura. Apresentação dos componentes e sub-
sistemas de robôs móveis autônomos, incluindo microprocessa-
dores, sensores e atuadores. Introdução de conceitos de controle 
de navegação em robôs móveis. Apresentação das principais 
técnicas para obtenção de autonomia, inteligência e adaptabili-
dade. Aplicações em tarefas de exploração, navegação, coleta de 
objetos e planejamento de trajetória. Introdução a algoritmos de 
controle inteligentes aplicados à robótica móvel.

SSC0715- Sensores Inteligentes
Programa:
Estudo e implementação de modelos de sensores e atuado-

res inteligentes e suas aplicações na robótica. Implementação 
de algoritmos de estimação, classificação e filtragem de dados. 

 EDITAL HU nº 136/2021
RESULTADO de AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURRICULO
O Hospital Universitário da USP, torna público o Resultado 

de Avaliação de Títulos/Currículo do Processo Seletivo Fonoau-
diólogo Temporário, apurado de acordo com os critérios divul-
gados no Edital HU 120/2021 de Abertura de Processo Seletivo 
Simplificado. O candidato poderá apresentar pedido de recurso 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação do Resultado 
da Avaliação dos Títulos, tendo como termo inicial o 1º dia útil 
subsequente à data de ocorrência ou de publicação do resultado 
do respectivo evento.

NOME CPF NOTA A NOTA B NOTA C NOTA D NOTA E NOTA 
F NOTA G NOTA H NOTA FINAL

ALINE CRISTINA GABRIEL GLEBOCKI 337198...67 0 0,5 0 
0 0,75 0 0 0 1,25

ANA CAROLINA CARVALHO DO NASCIMENTO 122123...67 
0 0 3 1 0 0 0 0 4

BRUNO MORITA CATARINO DA SILVA 440745...20 0 0 3 
0 0 0 0 0 3

CAROLINE STEPHANIE DA SILVA 376275...02 0 0 0 0,5 0 
0 0 0 0,5

CHRISTIANA EDUARDA FONSECA WIEGERINCK 280737...01 
0 0 0 1 0 0 0 0 1

CINTIA ORTEGOSA CORDEIRO 298185...06 0 0,5 0 0 0 0 
0 0 0,5

CLAYTON HENRIQUE ROCHA 355846...86 0 0,5 3 0 0 0 
0 0 3,5

DANIELLA SPACASSASSI CENTURION 265795...67 0 0,5 0 
0,5 0,5 0 0 0 1,5

DENISE FAGUNDES VIEIRA DA VISITACAO 339727...97 0 0 
3 0 0 0 0 0 3

DENISE GONZAGA 389355...82 0 0 3 0 0 0 0 0 3
DENISE RUBIA LAURINDO SILVEIRA CORREA 046370...86 

0 0 0 0 0 0 1 1 2
EMMY THERESIA VAN DER GEEST 371766...00 0 0 0 0 1,5 

0 0 0 1,5
KAROLINE DA SILVA FREITAS 445879...08 0 0 0 0 1,5 0 

0 0 1,5
KENYA AYO-KIANGA DA SILVA FAUSTINO 289973...24 0 0,5 

0 0 0 0 0 0 0,5
LETICIA CAMPOS DE OLIVEIRA 464236...14 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MAIARA FERREIRA CASAGRANDE 418939...40 0 0 3 0 0 

0 0 0 3
MAIRA SANTILLI DE LIMA 377552...37 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5
MAISA DOS SANTOS GOMES 472446...66 0 0 3 0 0 0 0 0 3
MARCELA SUZANO DA FONSECA GAIGHER 125848...10 0 

0 3 0 0 0 0 0 3
MARINA LUCIANO KOZIK DA SILVA 388663...32 0 0 3 0 0 

0 0,5 0 3,5
PAULA LIMA CORTINAS 313026...64 0 0 3 0 0 0 0 0 3
PRISCILA REGINA DOS SANTS 319495...09 0 0 0 0 0 0 1 1 2
RAYSSA BEATRIZ ONUKI DE MOURA 032232...30 0 0,5 3 

0 0 0 0 0 3,5
RENATA PAVANELLI 297848...00 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5
SHEILA CRISTINA BORDIN 350104...64 0 0 3 0 0 0 0 0 3
 HOSPITAL UNIVERDITÁRIO EDITAL HU nº 137/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classifi-

cação estabelecida pelo Edital 37/2021 de Resultado Final/
Classificação,e tendo em vista O surgimento de 1(uma) nova 
vaga, convoca, JORGE HENRIQUE REINA (15º) a comparecer no 
Serviço de Pessoal do Hospital Universitário, situado na Av. Prof. 
Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – São Paulo – SP, no 
prazo de 5 dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao 
da publicação do presente Edital, para apresentação da docu-
mentação comprobatória completa discriminada no Edital HU 
15/2021 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para a 
Função de MÉDICO TEMPORÁRIO CIRURGIA GERAL, visando a 
dar andamento à contratação pelo regime da CLT, sob pena de 
ser considerado desistente do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 033-2021
Abertura de Inscrições ao Concurso para Obtenção do 

Título de Livre-Docente junto aos Departamentos de Matemática 
(SMA), Ciências de Computação (SCC), Matemática Aplicada e 
Estatística (SME) e de Sistemas de Computação (SSC), do Insti-
tuto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade 
de São Paulo

A Diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Com-
putação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) torna públi-
co a todos os interessados que, de acordo com a legislação em 
vigor, estarão abertas, no período das 8h30 do dia 16/07/2021 
às 17h do dia 30/07/2021 (horário oficial de Brasília/DF), as ins-
crições ao concurso de títulos e provas para concessão do título 
de Livre Docente, para os Departamentos de Matemática (SMA), 
Ciências de Computação (SCC), Matemática Aplicada e Estatísti-
ca (SME) e Sistemas de Computação (SSC), do ICMC, nos termos 
do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, consoante 
as seguintes áreas de conhecimento e programas:

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA:
Área de Conhecimento: ANÁLISE
Especialidade I:
SMA5801-Medida e Integração.
Programa:
I. Medidas: sigma-álgebras, medidas, medida exterior, medi-

das de borel em R. II. Integração: funções mensuráveis, inte-
gração, teoremas de convergência, medida produto e teorema 
de Fubini, medida de Lebesgue em Rn. III. Decomposição e 
derivação de medidas: medidas com sinal, teorema de Lebesgue-
-Radon-Nikodyn, medidas complexas, derivação em Rn, funções 
de variação limitada.

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
Área de Conhecimento: CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
Especialidade I:
SCC5830 – Processamento de imagens
Programa:
Fundamentos de imagens digitais - Aquisição, quantização 

e amostragem - Realce de imagens - Filtragem no domínio 
espacial - Transformada de Fourier - Filtragem no domínio de 
freqüência - Restauração de imagens - Segmentação: detecção 
de descontinuidades, limiarização, baseada em regiões e por 
detecção de formas - Imagens coloridas - Morfologia matemáti-
ca - Representação e descrição: cor e textura - Classificação de 
imagens e reconhecimento visual.

Especialidade II:
SCC5931 – Recuperação de Informação
Programa:
Histórico e terminologia. Caracterização do problema da 

recuperação. O processo de recuperação. Modelos de recupera-
ção. Avaliação de sistemas de recuperação textual. Indexação e 
busca textual. Processamento e agrupamento de documentos. 
Busca na web. Recuperação personalizada e sistemas de reco-
mendação.

SCC0284 – Sistemas de Recomendação
Programa:
Histórico e terminologia. Conceitos básicos: avaliações, pre-

dições, recomendações e taxonomia. Recomendação colaborati-
va: baseada em memória e baseada em modelos. Recomendação 
baseada em conteúdo: representação, baseada em similaridade 
e em classificação. Recomendação baseada em conhecimento: 
representação, inferência, baseada em restrições e exemplos, 
mecanismos de interação. Recomendação híbrida: estratégias e 
conceitos. Avaliação de recomendadores: métricas de avaliação, 
avaliação offline e online, projeto experimental e modelos de 
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formalismo na prova matemática (M. Otte). Verdade e Prova: 
o platonismo da matemática. Provas e Refutações (I. Lakatos). 
Raciocínio por absurdo em Euclides e Arquimedes. O método 
axiomático. Heurísticas - Matemática e raciocínio plausível (G. 
Polya). Movimentos do pensamento matemático: indução, ana-
logia, particularização, generalização e categorização. Retórica 
e argumentação: indução, analogia e falácias. Similaridade e 
pensamento analógico. Analogias e metáforas em matemática. 
Similaridades e diferenças entre transformações matemáticas e 
lingüísticas (Pimm, D.). Desenvolvimento histórico da heurística 
matemática: a contribuição de "O método" de Arquimedes. A 
geometria axiomática em "Os Elementos" de Euclides. A teoria 
de proporções de Eudoxo e os incomensuráveis. Os filósofos 
gregos e a matemática: Aristóteles e Platão. Aristóteles e o 
nascimento da lógica formal. Paradoxos de Zenão, infinitos e 
origens do Cálculo. A axiomatização da matemática grega. 
Aspectos históricos do conceito de número até o século XVII. 
Aspectos históricos de frações na Antigüidade e Idade Média. 
Teorias de razões e proporções na Antigüidade e Idade Média. 
O Quadrivium medieval. Aritmetização das teorias de razão na 
história da matemática.

ESPECIALIDADE 21: Variedades Diferenciáveis e Grupos de 
Lie: Variedades diferenciáveis; cartas (sistemas de coordenadas 
locais), atlas, estruturas diferenciáveis; exemplos; propriedades 
topológicas elementares; Aplicações diferenciáveis: curvas e 
funções diferenciáveis, difeomorfismo e difeomorfismos locais, 
submersões, imersões e mergulhos; Subvariedades: definição 
geral e construção através de vínculos (imagens inversas de sub-
mersões); exemplos: variedades com bordo; Partições da unida-
de (sem demonstração); Vetores tangentes: definição através de 
classes de equivalência de curvas, definição através de derivadas 
direcionais, equivalência das duas definições; espaços tangentes; 
aplicação tangente (derivada); caracterização de imersões e 
submersões e teorema do posto; Fibrados vetoriais: cartas de 
fibrados vetoriais (trivializações locais), atlas de fibrados veto-
riais, estrutura de fibrado vetorial; espaço total, base, projeção, 
fibras; homomorfismos; seções; fibrado tangente; operações 
sobre fibrados vetoriais (construções funtoriais e imagem inver-
sa); exemplos: os descendentes do fibrado tangente; Campos 
vetoriais, campos tensoriais e formas diferenciais; Campos veto-
riais como sistemas dinâmicos: equações diferenciais ordinárias 
em variedades e o teorema do fluxo; Campos vetoriais como 
operadores diferenciais de primeira ordem: derivada e colchete 
de Lie; Folheações e o teorema de Frobenius; Cálculo diferencial 
de Cartan: a derivada exterior; Orientabilidade e orientação de 
variedades; Integração de formas diferenciais em variedades 
orientadas; Teorema de Stokes; Derivadas covariantes: o conceito 
de conexão; curvatura e transporte paralelo; Variedades Rieman-
nianas e pseudo-Riemannianas: a noção de métrica. Grupos e 
Álgebras de Lie: noções elementares. Cálculo das Variações com 
Aplicações à Geometria: Variedades de Dimensão Infinita: a) 
variedades de Banach e de Hilbert. b) Imersões e submersões. 
c) funções diferenciáveis. A condição (c) de Palais e Smale: a) 
lemas de deformação. b) a categoria de Ljusternic e Schnirelman. 
c) Teoria de Morse em variedades de Hilbert. Variedades Rieman-
nianas: a) Geodésicas e funcional energia. b) primeira e segunda 
variação, índice de Morse e pontos conjugados. Variedades 
Lorentzianas: a) variedades estacionárias. b) princípio de Fermat. 
c) Teorema da SELLA & Conexão Godésica de Variedades "SPLIT-
TING". d) Teoria de Morse para Geodésicas causais. Aplicações 
harmônicas e Imersões minimais.

ESPECIALIDADE 22: Variedades Riemannianas: conexões de 
Levi-Civita. Teorema fundamental da Geometria Riemanniana. 
Geodésicas. Aplicação Exponencial. Métrica Riemanniana: Varie-
dades Riemannianas completas. Teorema de Hopf-Rinow. Cálcu-
lo das Variações sobre uma variedade Riemanniana. Variação de 
Geodésicas. Campos de Jacobi, Pontos conjugados. Imersões Iso-
métricas entre variedades Riemannianas. As equações de Gauss, 
Codazzi e Ricci. Teorema Fundamental da Teoria de Subvarieda-
des (demonstração no caso Rn). Subvariedades mínimas e umbí-
licas. Hipersuperfícies convexas Euclidianas. Hipersuperfícies de 
Einstein de uma forma espacial real. Folheações de nulidade 
relativa; Teoremas de Chern–Kuiper e Jorge-Koutrofiotis. Imer-
sões isométricas entre espaços de curvatura constante; Teorema 
de Hartman-Nirenberg. Redução de codimensão de imersões 
em formas espaciais. Rigidez de imersões em formas espaciais.

ESPECIALIDADE 23: Variedades Riemannianas, conexão, 
curvatura e referencial móvel. Geodésicas, campos de Jacobi e 
pontos conjugados. Subvariedades Riemannianas e o teorema 
fundamental das imersões isométricas no espaço Euclidiano. 
Teorema de Hopf-Rinow e teorema de Hadamard. Variações da 
energia, teorema de Bonnet-Myers, teorema de Synge e o teore-
ma do índice de Morse. Teoria básica de grupos de Lie: Grupos e 
álgebras de Lie, exemplos e definições básicas, subgrupos a um 
parâmetro, aplicação exponencial, subgrupo e homomorfismos. 
Ações próprias: Fibrados, teorema do slice, existência de órbitas 
principais, estratificação de órbitas. Grupos de Lie compactos: 
Toros Máximos, raízes de grupos compactos, grupos de Weyl 
e reflexões.

ESPECIALIDADE 24: Variedades Riemannianas e pseudo-
-riemannianas: Métricas riemannianas e pseudo-riemannianas. 
Estruturas induzidas por uma métrica: volume, conexão de Levi-
-Civita e curvatura. Geodésicas: aplicação exponencial, campos 
de Jacobi, pontos conjugados, teorema de Hopf-Rinow para 
variedades riemannianas. Espaços de curvatura constante. Sub-
variedades e imersões: primeira e segunda formas fundamentais, 
equações de compatibilidade e teorema fundamental da teoria 
das subvariedades (demonstração no caso de IRn). Teoremas de 
Stokes, da divergência e de Liouville. Subvariedades mínimas em 
geometrias pseudo-riemannianas: Variação primeira e segunda 
do volume de uma subvariedade. Caracterização das subva-
riedades mínimas em termo de curvatura extrínseca (curvatura 
média). Superfícies mínimas regradas no IRn. Fórmulas de repre-
sentação de Weierstrass para superfícies de tipo tempo e de tipo 
espaço no IRn. Hipersuperfícies mínimas equivariantes no IRn e 
em pseudo-formas espaciais. Variedades pseudo-Kähler. Cons-
trução das pseudo-formas espaciais complexas. Minimalidade 
das subvariedades complexas. Subvariedades lagrangeanas e 
legendrianas. Subvariedades lagrangeanas mínimas equivarian-
tes no CC n e em pseudo-formas espaciais complexas. Calibra-
ções e subvariedades minimizantes.

ESPECIALIDADE 25: Teoria dos números e geometria dio-
fantina: Extensões finitas dos corpos. Teoria de Galois. Valuações 
dos corpos. Comportamento da valuação na extensão dos 
corpos. Grupos de decomposição e de inércia. Completação do 
corpo. Corpos p-adicos. Lema de Hensel. Aplicação exponencial. 
Teoria dos corpos de classes, local e global. Descrição das álge-
bras simples centrais sobre os corpos locais e globais. Variedades 
abelianas sobre os corpos numéricos. Altura dos pontos destas 
variedades. Teoria de Mordell – Weil. Ação do grupo de Galois 
sobre as variedades abelianas. Números de Weil. Formula para 
a quantidade dos pontos da variedade abeliana sobre o corpo 
finito.

ESPECIALIDADE 26: Métodos Topológicos em EDPs: For-
mulação fraca de problemas elípticos. Princípio variacional 
de Ekeland. Condição de Palais-Smale e suas conseqüências. 
Minimização de funcionais definidos em espaços de Banach 
e aplicações. Pontos críticos vinculados: o método dos multi-
plicadores de Lagrange. Variedade de Nehari: propriedades e 
aplicações. Problemas com falta de compacidade: Concentração 
de Compacidade. Simetrias e compacidade: ondas estacionárias 
para equações de campo. Identidade de Pohozaev e suas con-
seqüências. Teorema do Passo da Montanha e outros teoremas 
de enlace, aplicações. Teoria de Lusternik-Schnirelmann, teorema 
de multiplicidade de pontos críticos e aplicações. O Princípio de 
Palais de Criticidade Simétrica e aplicações. Outros tópicos e 
aplicações da Análise Funcional Não Linear: Cálculo diferencial 
em espaços de Banach: teoremas fundamentais. Teoria de Sturm-
-Liouville. Teorema de representação de Riesz de operadores 

ESPECIALIDADE 13: Representações de Grupos Finitos I: 
Representações e módulos. Definições e exemplos. Teoria de 
anéis semisimples. Álgebra de grupos semisimples. Exemplos. 
Caracteres. Multiplicidade. Caracteres generalizados. Tabelas de 
caracteres. O teorema pa qb de Burnside. Produtos tensoriais de 
módulos e álgebras. Corpos de decomposição e módulos com-
pletamente irredutíveis. Caracteres induzidos. Representações 
de produtos diretos. Grupos de permutações. T.I. Sets e caracte-
res excepcionais. Grupos de Frobenius. Anéis de Grupos: Anéis de 
grupos e representações. Exemplos. Relações entre sub-grupos 
de G e ideais de RG. Anéis de grupos artinianos e noetherianos. 
Decomponibilidade. O problema de isomorfismo para anéis de 
grupos. Unidades. Anéis de grupos sobre os inteiros. Radical de 
Jacobson. Semi-simplicidade. Radical sob extensões de corpos. 
Teorema de Amiteur. Extensões Normalizadas. Extensões Abe-
lianas. Nilradical. Sub-grupo controlador. O radical Nilpotente.

ESPECIALIDADE 14: Tópicos de Álgebras Não-Associativas: 
1. Álgebras de composição, processo de Cayley-Dickson: teore-
ma de Hurwitz, álgebras quadráticas alternativas simples, gene-
ralizações das álgebras de Cayley-Dickson e suas aplicações. 
2. Álgebras de Jordan especiais livres, teorema de Shirshov. 3. 
Álgebras associativas, de Jordan e alternativas com identidades 
polinomiais. 4. Solubilidade e nilpotência de álgebras alterna-
tivas. 5. Álgebras alternativas simples, teorema de Kleinfeld. 
6. Tópico livre. Variedades de Álgebras: Generalidades sobre 
álgebras não-associativas. Identidades. Variedades. Teorema 
de Birkhoff. identidades homogêneas. Identidades irredutíveis. 
Mudança de domínio de operadores. Identidades em álgebras 
comutativas. Identidades irredutíveis (relativo à comutatividade) 
de grau \< 4. Alguns resultados sobre identidade irredutíveis de 
grau 5. Desenvolvimento de Pierce em álgebras alternativas e de 
Jordan. Formas bilineares associativas. Traço álgebras de Jordan 
com função traço. A representação natural do grupo simétrico 
Sn. Cálculo da representação. A técnica de processar identidades 
via representação do Sn. Algoritmo para construir exemplos. 
Aplicações: identidades de grau 4; processar identidades no 
computador usando o programa Crunch5.

ESPECIALIDADE 15: Tópicos em Teoria dos Anéis I: Anéis e 
ideais primitivos. O radical de Jacobson. Semisimplicidade. Anéis 
primos e semi primos. Nil radicais: radical nilpotente, superior, 
primo, de Levitzki. Anéis perfeitos e semiperfeitos. Teorema 
de Golod-Shafarevitch, aplicações à conjectura de Burnside. 
2. Anéis de quocientes clássicos e maximais. Anéis de Goldie. 
Dimensão global e uniforme. 3. Identidades polinomiais. Linea-
rização. Identidades standard e de Capelli. Teorema de Amitzur-
-Levitski. Álgebras primitivas com I.P. Teorema de Kaplansky. 
Polinômios centrais. Teorema de Posner. Tópicos em Teoria dos 
Anéis II: Anéis com identidades polinomiais. Identidades das 
álgebras de matrizes. Teoremas de Amitsur-Levitsh. Kaplanski 
e Posner. Polinômios centrais de Formanek e Razmyslov. Iden-
tidades alternadas. Teorema de Posner revisitado, teoremas de 
Artin-Procesi e de Shirshov. Anéis com identidades polinomiais 
generalizadas. Teoremas de Amitsur, Martindale, Jain e Rowen. 
Aplicações. Anéis de Frações. Teoremas de Goldie, Lesieur e 
Croisot. Anéis de frações Maximais.

ESPECIALIDADE 16: Introdução às Equações Diferenciais 
Parciais. Exemplos. Problemas que envolvem equações dife-
renciais lineares. Séries de Fourier e transformadas de Fourier. 
Equação de Laplace-Poisson. Funções harmônicas. Problema de 
Dirichlet. Integral de Poisson; a equação de Poisson. A equação 
do calor; princípio do máximo e mínimo; barra homogênea finita 
e infinita. O problema de Cauchy para a equação de ondas; 
exemplos elementares. Solução da equação de ondas no R3; 
método do abaixamento de Hadamard. Equações diferenciais 
parciais de 2ª ordem quase lineares. Espaços especiais de dis-
tribuições: os espaços Bpk, e Bpk(loc) de Hörmander. Existência 
de soluções fundamentais e conseqüências. Comparação de 
operadores diferenciais. O teorema de aproximação de Malgran-
ge. P-convexidade e P-convexidade forte; resolubilidade global. 
Operadores hipoelípticos: noção sobre o teorema de Seidenberg-
-Tarski. Teoremas de Cauchy-Kowalewsky e de Holmgren. Pro-
priedades algébricas de polinômios hiperbólicos. O problema de 
Cauchy para equações hiperbólicas. Equações diferenciais que 
não são localmente resolúveis. Operadores de força constante. 
Noção sobre os conjuntos frente de onda.

ESPECIALIDADE 17: Existência e Unicidade de Solução 
de Equações Diferenciais Ordinárias. Dependência Contínua e 
Diferenciável. Soluções Maximais. Sistemas lineares. Teoria de 
Floquet. Estabilidade de Liapunov pela primeira aproximação. 
Método direto. Sistemas Autônomos. Retrato de fase. Integrais 
primeiras. Sistemas conservativos com um grau de liberdade. 
Teorema de Poincaré-Bendixson e aplicação. Sistemas lineares 
periódicos. Pertubação de sistemas não críticos. Perturbação de 
sistemas críticos; Bifurcação de Hopf. Comportamento em volta 
de uma variedade integral. Equações com coeficientes quase 
periódicos.

ESPECIALIDADE 18: Variedades Diferenciáveis. Fibrados 
Vetoriais: Definição, os exemplos mais importantes (fibrado 
tangente de uma variedade diferenciável e fibrado normal de 
uma subvariedade), distribuições, aplicações entre fibrados 
vetoriais. Teorema de Sard. Transversalidade. Conjuntos residuais 
em espaços de campos de vetores e de aplicações diferenciáveis. 
Folheações. Definição e exemplos gerais. Distribuição. Critérios 
de Integrabilidade. Exemplos de distribuições não integráveis. 
Folheações orientáveis, folheações transversalmente orientá-
veis. Espaço das folhas e a topologia saturada. Subvariedade 
transversal, uniformidade transversal. Folhas fechadas e folhas 
próprias. Conjuntos minimais de folheações. Holonomia e o 
Pseudo grupo de holonomia. Teoremas de Estabilidade. Espaço 
fibrado. Folheações transversais às folhas de um espaço fibrado. 
Suspensão de uma representação. Folheação definida por uma 
forma Pfaff fechada. Folheação da codimensão 1. O invariante 
de Godbillon-Vey. Teoremas de Existência de Folheação de 
codimensão 1. O Teorema de Novikov. Folheação com estrutura 
transversa. Definição e principais resultados concernentes às 
folheações transversalmente paralelizáveis; de Lie; transversal-
mente homogêneas; riemannianas; geodesíveis.

ESPECIALIDADE 19: Geometria Riemanniana: Variedade 
Riemanniana: completação, conexão, geodésicas, curvaturas. 
Referencial móvel. O Teorema de Hopf-Rinow. O Teorema de 
Gauss-Bonnet. Variações - campos de Jacobi. Pontos conjuga-
dos. O Teorema de Hadamard. Subvariedades mínimas. Teoria 
da Geometria e Analítica de Espaços Simétricos Compactos: 
Revisão rápida da teoria básica dos grupos de Lie compactos: 
exemplos; álgebras de Lie; aplicação exponencial; forma de 
Cartan-Killing; grupos simples e semisimples; representações 
de s1 (2,C); sistemas de raízes e diagramas de Dynkin. Revisão 
rápida de curvatura (Seccional) de Riemann: equações estrutu-
rais de Cartan e curvatura de Gauss; tensor de curvatura e cur-
vatura seccional; teorema de Cartan-Ambrose-Hicks. Estrutura 
de espaços simétricos Riemannianos: simetrias geodésicas locais 
paralelismo da curvatura seccional; simetrias geodésicas globais; 
estrutura e classificação de álgebras de Lie ortogonais involuti-
vas. Representações de grupos de Lie compactos: teorema do 
peso maximal de Élie Cartan; fórmula do caracter de Weyl; teo-
rema de Peter-Weyl. Análise harmônica em espaços homogêneos 
compactos: fibrados vetoriais homogêneos e representações 
induzidas; teorema de reciprocidade de Frobenius; fibrados 
holomorfos e teorema de Borel-Weil; fórmula de Plancherel 
para espaços homogêneos compactos; operadores diferenciais 
invariantes; especialização para espaços simétricos compactos; 
teorema de Cartan-Helgason; aplicações à equação do calor.

ESPECIALIDADE 20: Epistemologia da Matemática - A Epis-
temologia Histórica de P. Damerow. A epistemologia histórica de 
G. Bachelard. A epistemologia arqueológica de M. Foucault. A 
epistemologia racionalista-crítica de K. Popper. Obstáculo epis-
temológico segundo G. Bachelard. Métodos da epistemologia. 
A natureza da prova matemática - Verdade e certeza em mate-
mática. Teoria aristotélica de demonstração e prova. Intuição e 

cofinalidade, cardinais regulares e singularidades, aritmética 
cardinal, a hipótese do contínuo. Filtros e ideais, conjuntos 
fechados-ilimitados, conjuntos estacionários. O axioma de Mar-
tin, relações com o teorema de Baire e medida de Lebesgue. O 
princípio \<\>, árvores e retas, o problema de Suslin. Aplicações 
à topologia e análise (ao longo do curso). Noções sobre: con-
sistência e independência, modelos de ZFC, os construtíveis, 
Forcing. Tópico livre. Tópicos Avançados em Topologia Geral: 0. 
Espaços compactos: definição, exemplos, funções cardinais. 1. 
Compactificação de Stone-Cech, o espaço BW e os remainders 
BW-W. 2. Tópicos em compacidade generalizada: espaços enu-
meravelmente compactos, espaços seqüencialmente compactos, 
espaços pseudocompactos. 3. Paracompacidade e metrização: 
teorema de Smirnov-Nagata-Bing e teorema de Alexandroff-
-Urysohn (clássicos), propriedades de recobrimento, espaços de 
Moore - consistência, espaços collectionwise normal, espaços 
enumeravelmente paracompactos. 4. Grupos topológicos: fun-
ções cardinais, grupos pseudocompactos, subgrupos densos, 
produtos de grupos, topologizing groups. 5. Técnicas de teoria 
dos conjuntos.

ESPECIALIDADE 7: Introdução às Equações Diferenciais 
Parciais: 1. Preliminares: Notações e definições. Resultados do 
Cálculo Avançado. Convoluções. Transformada de Fourier. 2. 
Teoria local de existência: conceitos básicos; equações reais 
de primeira ordem; o problema de Cauchy; o teorema de 
Cauchy-Kowalevski, o exemplo de Lewy. 3. O operador Lapla-
ciano: propriedades básicas das funções harmônicas; solução 
fundamental; os problemas de Dirichlet e de Neumann; função 
de Green. Os problemas de Dirichlet num semi-espaço e numa 
bola. O princípio da Reflexão. 4. A equação do calor: princípio 
do máximo, solução em domínios limitados e não-limitados. 5. A 
equação das ondas: o problema de Cauchy, solução do problema 
de Cauchy, a equação não-homogênea, o método de abaixa-
mento de Hadaward. Operadores Pseudodiferenciais: 1. Teoria 
das distribuições, distribuições temperadas, Análise de Fourier e 
espaços de Sobolev (revisão). 2. Operadores Pseudodiferenciais: 
Definição, continuidade e pseudolocalidade. 3. Os teoremas 
básicos: composição, transposição, transformação por difeomor-
fismos e continuidade em L2 dos operadores pseudodiferenciais. 
4. O cálculo simbólico. 5. O teorema de Calderon sobre a uni-
cidade no problema de Cauchy para operadores estritamente 
hiperbólicos. 6. Operadores pseudodiferenciais compactos. 7. 
Operadores pseudodiferenciais elíticos em variedades compac-
tas e suas parametrizes. 8. O teorema de Hodge.

ESPECIALIDADE 8: Introdução à Análise Funcional: 1. Espa-
ços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. 
Aplicações às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos 
básicos. Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Opera-
dores compactos. 3. Teorema de Hahn-Banach e aplicações. 4. 
Teorema de Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas 
da aplicação aberta e do gráfico fechado e aplicações. Holo-
morfia entre Espaços Normados: 1. Notações e terminologia. 
Polinômios homogêneos. 2. Polinômios não necessariamente 
homogêneos. 3. Séries inteiras. 4. Aplicações holomorfas. 5. A 
fórmula de representação integral de Cauchy. 6. Convergência 
da série de Taylor. 7. Aplicações holomorfas de tipo limitado. 8. 
Unicidade do prolongamento holomorfo. 9. Princípio do Máximo. 
10. O teorema de Banach-Steinhaus holomorfo. 11. Holomorfia 
fraca. 12. Holomorfia finita. 13. O teorema de Goursat e equa-
ção de Cauchy-Riemann. 14. Germes de aplicações holomorfas. 
15. Topologia sobre os espaços de aplicações holomorfas. 16. 
Domínios de holomorfia. 17. O teorema de Cartan-Thullen para 
Hb domínios de holomorfia.

ESPECIALIDADE 9: Teoria das Distribuições: 1. Funções-
-teste. Distribuições num aberto do Rn. Operações com distri-
buições. Exemplos. Estrutura local de distribuições. Partições da 
unidade. Distribuições com suporte compacto. 2. Convolução e 
produto tensorial de distribuições. A transformada de Fourier 
em S e em S’. Transformada de Fourier de convolução. Teorema 
de Paley-Wiener. Transformada de Laplace. 3. Cálculo das solu-
ções fundamentais de alguns operadores diferenciais parciais. 
Noção sobre os conjuntos frente de onda de uma distribuição. 
4. Espaços de Sobolev. Teorema de Rellich. Resolubilidade local 
e hipoelipticidade de Operadores elípticos com coeficientes 
infinitamente diferenciáveis. Introdução à Teoria das Funções 
Generalizadas de Colombeau: Os conjuntos auxiliares Aq (E). A 
Álgebra diferencial G(Ômega). Os números (reais e complexos) 
generalizados. Teoria da integração. Distribuições e funções 
generalizadas. A relação de associação. Aplicações generaliza-
das. A sub-álgebra Gs (Ômega K). Funções holomorfas generali-
zadas. Operador\partial =  (delta barra).

ESPECIALIDADE 10: Introdução à Análise Funcional: 1. 
Espaços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. 
Aplicações às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos 
básicos. Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Opera-
dores compactos. 3. Teorema de Hahn-Banch e aplicações. 4. 
Teorema de Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas 
da aplicação aberta e do gráfico fechado e aplicações. Espaços 
de Banach: I - Base de Schauder. a) Definição e exemplos; b) 
Teoremas de existência; c) Dualidade. II - Bases Incondicionais 
e Simétricas. A) Definição e exemplos; b) Teorema de Estrutura; 
c) Exemplos de espaços sem base incondicional. III - Aplicações. 
a) Propriedades especiais de c_o(N) e l_p (N) (1\<\infty); b) Pro-
priedades de aproximação e aplicações; c) Espaços de Banach 
que contem c_o (N) e l_1 (N); d) Espaços de Seqüência de Orlicz 
e de Lorentz; e) Problemas abertos e resolvidos com as técnicas 
acima; f) Integrabilidade Riemann e geometria dos Espaços de 
Banach; g) Problemas em aberto.

ESPECIALIDADE 11: Introdução à Análise Funcional: 1. 
Espaços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. 
Aplicações às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos 
básicos. Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Opera-
dores compactos. 3. Teorema de Hahn-Banch e aplicações. 4. 
Teorema de Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas da 
aplicação aberta e do gráfico fechado e aplicações. Álgebras de 
Operadores: Álgebras de Banach involutivas C*-álgebras. Álge-
bras comutativas e o teorema de Gelfand. Exemplo: a transfor-
mada de Fourier do ponto de vista do teorema de Gelfand. Ideais 
e quocientes. Cálculo funcional analítico e contínuo. Positividade 
e ordem. Funcionais positivos e estados. Representações. A 
representação de Gelfand, Neimak e Segal associada a um 
estado. Representações irredutíveis e estados puros. Existência 
de representações fiéis.

ESPECIALIDADE 12: Introdução à Teoria das Representa-
ções: Álgebras de Dimensão finita sobre corpos. Categoria de 
Módulos. Teorema de Krull-Schmidt. Álgebras básicas. Teorema 
de Morita. Álgebras de Caminhos. Aljavas ordinárias. Teorema de 
Gabriel. Representações de Quivers e Módulos. Exemplos. Tipos 
de Representações: Finito, Moderado e Selvagens. Classificação 
das Álgebras de tipo finito e moderado. Álgebras com Rad2=0. 
Sequências quase cindidas. Morfismos irredutíveis. Conjecturas 
de Brauer-Thrall I e II. Teorema de Roiter. Aljavas de Auslander-
-Reiten (ARQ). ARQ de Álgebras Hereditárias. Algoritmo para 
Álgebras de tipo Finito. Componentes pré-projetivas, pré-injeti-
vas e regulares. Representações de Álgebras I: 1. Categoria de 
módulos finitamente gerados sobre álgebras de Artin (Teorema 
de Morita, projetivos, injetivos e simples). Álgebras de caminhos 
e caracterização de álgebras de dimensão finita sobre corpos 
algebricamente fechados. Tipos de representações. 2. Sequências 
de Auslander-Reiten para álgebras de Artin. Teorema de Existên-
cia e Unicidade. Morfismos poço, fonte e irredutível. O dual e a 
transposta. Teorema de Roiter. 3. Aljavas de Auslander-Reiten. 
Componentes conexas de Aljavas de AR. Aljavas com transla-
ções. Componentes estáveis (Teorema de Zhang). Teorema de 
Bautista-Smal. 4. Álgebras hereditárias. Aljavas de AR para álge-
bras hereditárias (tipo finito e infinito). 5. Álgebras de Kronecker. 
Álgebras uniseriais. Álgebras com rad2=0. 6.

13 - Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da 
Comissão Julgadora após expressa concordância de todos os 
examinadores com os seus termos.

§ 2º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

14 - O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

15 - Outras informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica do ICMC-USP pelo e-mail sacadem@
icmc.usp.br.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 Edital ATAc – 016/2021
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO INSTITUTO DE MATE-
MÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2o 
SEMESTRE DE 2021.

O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com a aprovação da Congregação na 632ª 
sessão extraordinária realizada em 24.06.2021 estarão abertas, 
pelo prazo de trinta dias, das 09 horas do dia 02.08.2021 às 17 
horas do dia 31.08.2021, as inscrições ao concurso público de 
títulos e provas para concessão do título de Livre Docente do 
Departamento de Matemática a ser realizado com base nas 
especialidades abaixo, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP e o respectivo programa que segue:

ESPECIALIDADE 1: Introdução à Geometria Riemanniana: 
Variedades Riemannianas: conexões de Levi-Civita. Teorema 
fundamental da Geometria Riemanniana. Geodésicas. Aplicação 
exponencial. Métrica Riemanniana: variedades Riemannianas 
completas. Teorema de Hopf-Rinow. Cálculo das variações sobre 
uma variedade Riemanniana. Variação de geodésicas. Campos 
de Jacobi, Pontos conjugados. Teorema de Morse. Tópicos em 
Variedades Mínimas: Laplaciano de secções de fibrados vetoriais 
riemannianos. Subvariedades imersas de variedades riemannia-
nas; conexões nos fibrados tangente e normal, 2a. forma funda-
mental, curvaturas dos fibrados tangente e normal, 1a. variação 
da área, imersões mínimas, 2a. variação da área, Campos de 
Jacobi de subvariedades Kählerianas, extensão do lema de 
Synge. O Laplaciano da 2a. forma fundamental de uma imersão 
mínima. Imersões mínimas compactas da esfera euclidiana uni-
tária: índice e nulidade da imersão, imagem da aplicação normal 
de Gauss, imersões mínimas tendo o módulo da 2a. forma 
fundamental constante. Estabilidade de cones mínimos de Rn: 
regularidades do problema de Plateau, Problema de Bernstein.

ESPECIALIDADE 2: Topologia Algébrica I: Homologia e 
Cohomologia Singulares. Homologia singular: complexos de 
cadeias. Construção de funtores de homologia. Invariância 
homotópica, excisão e seqüência Mayer-Vietoris. Cálculo de 
homologia; aplicações. Teorema do ponto fixo de Brouwer, grau 
de uma aplicação. Teorema de Jordan-Brouwer; invariância do 
domínio. CW-Complexos: definição e propriedades elementares; 
exemplos. Teoremas da extenção das homotopias e da apro-
ximação celular. Homologia celular e cálculos de homologia 
dos espaços projetivos. Cohomologia singular (parte aditiva). 
Topologia Algébrica II: Homologia com coeficientes arbitrários 
- Teoremas de coeficientes universais. Cohomologia singular. 
Teorema de Eilenberg-Zilber. Produtos. Teorema de Künneth. 
Anel de cohomologia. Aplicações. Homologia e Cohomologia de 
Variedades - Variedades topológicas. Orientabilidade. Teoremas 
de dualidade de Poincaré e Lefschetz. Aplicações.

ESPECIALIDADE 3: Sistemas Dinâmicos I: Campos de vetores 
no Rn. Campos completos. Fluxos e Sistemas Dinâmicos. Clas-
sificação das trajetórias. Equivalências. Conjugação. Conjuntos 
limites. Sistemas Lineares. Campos Lineares em Rn. Isomorfis-
mos hiperbólicos. Abertura, densidade e estabilidade estrutural 
dos sistemas hiperbólicos. Estrutura local. Teoremas de fluxo 
tubular. Pontos críticos e pontos fixos hiperbólicos. Teoremas de 
Hartman-Grobman. Variedades invariantes. Órbitas periódicas 
de um campo de vetores. Transformação de Poincaré. Varie-
dades invariantes para órbita periódica hiperbólica. Sistemas 
Dinâmicos em variedades diferenciáveis compactas. Estabilidade 
estrutural local. Considerações sobre sistemas genéricos e sobre 
sistemas estruturalmente estáveis. Sistemas Dinâmico II: Cam-
pos de vetores e difeomorfismos em variedades diferenciáveis. 
Elementos hiperbólicos. Variedades invariantes. Transversalida-
de. Estabilidade estrutural local. Campos gradientes. Campos 
e difeomorfismos de Morse-Smole. Campos de Kupka-Smale.

ESPECIALIDADE 4: Lógica: Álgebras de Boole - O Teorema 
da Representação de Stone. Cálculo proposicional - A Álgebra 
de Lindenbaum, Teoremas da completude e compacidade. 
Cálculo de predicados de 1a. ordem - Linguagem, Axiomática, 
a Álgebra de LIndenbaum, Definição da Verdade, os Teore-
mas da Completude e de Löwenheim-Skolem. Extensões por 
Definição, Eliminação de Símbolos Funcionais. Relativização e 
Sub-Estruturas. Ultraprodutos - o Teorema de LÖS&apos;S, o 
Teorema da compacidade. Teorias de 1a. ordem finitamente 
Axiomatizáveis e demais aplicações do Teorema da compacida-
de: Modelos para a Aritmética e Análise não Standard. Classes 
Elementares. Lógicas de ordem Superior - Lógica de 2a. ordem, 
a lógica Lw1w: Lógicas para as quais não vale compacidade 
ou Löwenhein-Skolem. O Teorema de Lindström. Aritmética de 
1a. ordem, funções Recursivas e o Teorema da incompletude de 
Gödel. Teoria dos Modelos e Aplicações: Revisão dos conceitos 
básicos. Compacidade. Ultraprodutos. Teoremas de Löwenheim-
-Skolem e de Tarski. Interpolações; teoremas de Craig, Beth, 
Padoa. Categoricidade numa potência. Modelos saturados e 
homogêneos. Omissão de tipos. Teorias estáveis, superestáveis e 
w-estáveis. Ordem fundamental. Noção de "forcing". Simetria. 
Dimensão e rank. Indiscerníveis. Modelos atômicos e primos. 
Teorias W1- categóricas. Tipos regulares. Aplicações.

ESPECIALIDADE 5: Lógica: Álgebras de Boole - O Teorema 
da Representação de Stone. Cálculo proposicional - A Álgebra 
de Lindenbaum, Teoremas da completude e compacidade. 
Cálculo de predicados de 1a. ordem - Linguagem, Axiomática, 
a Álgebra de Lindenbaum, Definição da Verdade, os Teore-
mas da Completude e de Löwenheim-Skolem. Extensões por 
Definição, Eliminação de Símbolos Funcionais. Relativização e 
Sub-Estruturas. Ultraprodutos - o Teorema de LÖS&apos;S, o 
Teorema da compacidade. Teorias de 1a. ordem finitamente 
Axiomatizáveis e demais Aplicações do Teorema da compacida-
de: Modelos para a Aritmética e Análise não Standard. Classes 
Elementares. Lógicas de ordem Superior - Lógica de 2a. ordem, 
a lógica Lw1w: Lógicas para as quais não vale compacidade 
ou Löwenhein-Skolem. O Teorema de Lindström. Aritmética de 
1a. ordem, funções Recursivas e o Teorema da incompletude de 
Gödel. Teoria dos Modelos e Teoria das Categorias I: A lógica L 
polisortida e sua interpretação numa categoria. A possibilidade 
de expressar noções da teoria de categorias por fórmulas. Regras 
de dedução válidas em categorias: estabilidade, distributividade. 
Categorias lógicas. Modelos com valores em álgebras de Boole 
e de Heyting. Completude.

ESPECIALIDADE 6: Teoria dos Conjuntos e Aplicações: Os 
Axiomas de Zermelo-Fraenkel e construções básicas. Ordi-
nais, indução e recursão transfinitas, aritmética ordinal. Car-
dinais, o axioma da escolha, suas equivalências e aplicações, 




