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DELIBERAÇÃO EEFERP Nº 04/2014, DE 10/06/2014 
 

Estabelece diretrizes para indicação de membros para composição 
de comissões julgadoras de concursos de Livre-Docência 
realizados na EEFERP/USP; conceitua conflito potencial de 
interesse entre candidatos e membros e define minuta padrão de 
declaração (correspondente ao anexo I). 

 
A Diretora da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o deliberado 
pela Congregação, em sessão realizada em 09/06/2014, com base nos Artigos 12, 19 e 
seus incisos, do Código de Ética da Universidade de São Paulo, e considerando a 
necessidade de 

- preservar a credibilidade dos procedimentos de avaliação por parte dos membros 
das comissões julgadoras de concursos de Livre-Docência realizados na EEFERP/USP; 

- evitar situações que possam configurar conflito potencial de interesse entre 
candidatos e membros das comissões julgadoras de concursos de Livre-Docência 
realizados na EEFERP/USP, baixa a seguinte 

 
DELIBERAÇÃO: 

 
Artigo 1º - Visando evitar conflito potencial de interesse entre candidatos inscritos e 
membros indicados pela Congregação, fica definida a minuta-padrão que deverá instruir os 
processos de concursos de Livre-Docência realizados na EEFERP/USP, correspondente ao 
Anexo I (Declaração para membros indicados pela Congregação). 

 
Artigo 2º - As seguintes situações configuram conflito potencial de interesse: 

IV - Colaboração regular em atividades de pesquisa nos últimos 5 (cinco) anos; 
V - Relação orientador/orientado em Programas de Aperfeiçoamento, 

Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós Doutorado; 
VI - Relação familiar; 
VII - Interesse comercial. 

 
Artigo 3º - Entende-se por colaboração regular em atividades de pesquisa a publicação de 3 
(três) ou mais artigos científicos, livros e/ou capítulos de livros. 

 
Artigo 4º - Casos não contemplados nas situações descritas no Artigo 2º e que suscitem 
dúvidas quanto à composição das comissões julgadoras, deverão ser resolvidos pela 
Congregação da EEFERP/USP. 

 
Artigo 5º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 

Ribeirão Preto, 10 de junho de 2014. 
 
 

 
Profa. Dra. Maria das Graças B. de Carvalho 

Diretora 
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Anexo I da Deliberação EEFERP Nº 04/2014, de 10/06/2014 

 
 

Ribeirão Preto, ___ de ________________ de _____. 
 
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

 
Tendo em vista a indicação de seu nome para composição da Comissão 

Julgadora do Concurso _________________________, no qual estão inscrito(s) o(s) 
candidato(s) _________________________________, com base na Deliberação EEFERP 
Nº 04/2014 (anexa), solicitamos a gentileza de preencher e assinar a declaração abaixo, que 
se constitui em instrumento de confirmação da isenção de Vossa Senhoria de qualquer 
interesse de parentesco ou de relacionamento interpessoal que possa comprometer o 
julgamento dos candidatos no referido concurso, devolvendo-a à Assistência Técnica 
Acadêmica desta Escola, até o dia ___/___/_____, impreterivelmente, por meio do fax (16) 
3602-0551 ou mensagem eletrônica (lrnassif@usp.br). 

 
Atenciosamente, 

 
 

________________________________ 
Assistente Técnico de Direção 

(Acadêmica) 
 
 

 
DECLARAÇÃO PARA MEMBROS INDICADOS PELA CONGREGAÇÃO 

 
Declaro que não mantenho, com o(s) candidato(s) acima referido(s), qualquer 

vínculo que possa afetar minha isenção como examinador no concurso em tela. 
 

________________________________ 
Local e data 

 
________________________________ 

Nome e assinatura do membro 
 

 
 

  


