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A Congregação, em sessão de 29/05/2019, homologou por unanimidade o relatório 
final da Comissão Julgadora do Concurso para Professor Titular do Departamento 
de Geologia Sedimentar e Ambiental, área de conhecimento: Sedimentologia e 
Estratigrafia, referente ao Edital ATAC nº 18/2018, publicado no DOE de 18/05/2018, 
composta pelos Professores Doutores: Caetano Juliani (Presidente eleito pela 
Congregação), Paulo César Fonseca Giannini, José Maria Landim Dominguez, 
Paulo Sérgio Gomes Paim e Francisco Hilário Rego Bezerra, em que foram 
candidatos os professores Paulo César Boggiani e Renato Paes de Almeida, 
realizado no período de 22 a 23 de maio, abaixo transcrito: 

“Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019, a partir das 08h00, na Sala da 
Congregação, tiveram início os trabalhos do concurso para provimento de um cargo 
de professor titular no Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, área de 
Sedimentologia e Estratigrafia, para o qual se inscreveram os candidatos Paulo 
César Boggiani e Renato Paes de Almeida, com a instalação da Comissão 
Julgadora e início das provas públicas orais de erudição. A Comissão Julgadora, 
indicada pela Congregação em 12 de dezembro de 2018, foi formada pelos 
Professores Doutores Caetano Juliani (Presidente), Paulo César Fonseca Giannini, 
José Maria Landim Dominguez, Paulo Sérgio Gomes Paim e Francisco Hilário Rego 
Bezerra.  

Às 08h30, o professor Caetano Juliani solicitou a presença do candidato 
Paulo César Boggiani para dar conhecimento do tema por ele escolhido. O 
candidato escolheu o tema “Aplicação de Geoquímica Isotópica em Sucessões 
Sedimentares”, tendo a comissão manifestado sua concordância. Às 08h35, no 
Salão Nobre, o candidato Paulo César Boggiani discorreu sobre o tema em 
cinquenta e um minutos. O candidato discorreu sobre “Aplicação de Geoquímica 
Isotópica em Sucessões Sedimentares”. Ao final da apresentação, o Presidente 
consultou os membros da Comissão Julgadora se gostariam de solicitar algum 
esclarecimento. A uma questão formulada pela comissão julgadora, o candidato 
respondeu com propriedade e domínio sobre o tema e deu-se por encerrada a prova 
de erudição. 

Às 09h30, o professor Caetano Juliani solicitou a presença do candidato 
Renato Paes de Almeida para dar conhecimento do tema por ele escolhido. O 
candidato escolheu o tema “Tectônica de Bacias Sedimentares e Previsibilidade do 
Registro Sedimentar: 45 Anos Desde a Classificação de Dickinson”, tendo a 
comissão manifestado sua concordância. Às 09h35, no Salão Nobre, o candidato 
Renato Paes de Almeida discorreu sobre o tema em cinquenta e quatro minutos. O 
candidato apresentou “Tectônica de Bacias Sedimentares e Previsibilidade do 
Registro Sedimentar: 45 Anos Desde a Classificação de Dickinson”. Ao final da 
apresentação, o Presidente consultou os membros da Comissão Julgadora se 
gostariam de solicitar algum esclarecimento. A uma questão formulada pela 
comissão julgadora, o candidato respondeu com propriedade e domínio sobre o 
tema e deu-se por encerrada a prova de erudição. 

Às 14h00 do mesmo dia, no Salão Nobre, o candidato Paulo César Boggiani 
submeteu-se à prova pública de arguição, na seguinte ordem, professores doutores 



Paulo Sérgio Gomes Paim, José Maria Landim Dominguez, Francisco Hilário Rego 
Bezerra, Paulo César Fonseca Giannini e Caetano Juliani, não ultrapassando cada 
examinador o prazo de trinta minutos, cabendo ao candidato igual tempo para 
respostas. Durante a prova de arguição, as questões levantadas foram respondidas 
com pertinência, com o candidato demonstrando domínio dos temas científicos e 
acadêmicos abordados. 

Às 08h00 do dia 23 de maio de 2019, no Salão Nobre, o candidato Renato 
Paes de Almeida submeteu-se à prova pública de arguição, na seguinte ordem, 
professores doutores Paulo Sérgio Gomes Paim, José Maria Landim Dominguez, 
Francisco Hilário Rego Bezerra, Paulo César Fonseca Giannini e Caetano Juliani, 
não ultrapassando cada examinador o prazo de trinta minutos, cabendo ao 
candidato igual tempo para respostas. Durante a prova de arguição, as questões 
levantadas foram respondidas com propriedade, com o candidato demonstrando 
profundo domínio dos temas científicos e acadêmicos abordados.  

Às 14h00 do mesmo dia, passou-se ao julgamento dos títulos apresentados 
pelos candidatos. 

O memorial do candidato Paulo César Boggiani demonstra uma intensa 
atividade de ensino e extensão e uma produção científica relevante divulgada em 
periódicos de qualidade. Atuou na restruturação de disciplinas e atua em diversas 
comissões institucionais, destacando-se a Coordenação do curso de Geologia. 

O memorial do candidato Renato Paes de Almeida demonstra excelente 
participação em atividades de ensino e orientação, notadamente na pós-graduação, 
e na pesquisa científica. A sua produção científica é numerosa e de alta qualidade, 
divulgada internacionalmente em periódicos de grande aceitação. O candidato 
apresenta propostas inovativas e liderança na suas áreas de atuação. Mostra 
também excelência em atividades de colaboração internacional e na formação de 
grupos de pesquisa. Tem contribuído efetivamente em comissões administrativas e 
na direção de departamento. 

Ao término de cada prova, os examinadores atribuíram suas notas em 
boletins que foram fechados em envelopes próprios e que farão parte integrante do 
processo do concurso. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora passou a redigir o 
relatório final que será apreciado pela Congregação. 

Com base no acima exposto e nas notas atribuídas, a Comissão Julgadora 
indicou, por unanimidade de indicações, o professor Renato Paes de Almeida para 
provimento do cargo de professor titular, na área de Sedimentologia e Estratigrafia, 
junto ao Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de 
Geociências da USP.”. 
 
 


