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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À 
OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA. 
ÁREA DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA. CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA DOUTORA 
LIGIA VIZEU BARROZO. 

A Professora Doutora Lígia Vizeu Barrozo submeteu-se às provas do concurso para a Livre-
docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 12 a 14 de 
setembro de 2018, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2018 de 
03/03/2018 (Prot. Nº 18.5.81.8.2).  

A Congregação, em reunião ordinária de 23/08/2018, aceitou o pedido de inscrição da 
candidata Professora Doutora Ligia Vizeu Barrozo no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção de título de Livre-docência no Departamento de Geografia, disciplina de Cartografia 
Temática, bem como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: 
Titulares: Profs. Drs. Wagner Costa Ribeiro (DG-FFLCH-USP, Titular, Presidente), Jurandyr Luciano 
Sanches Ross (DG-FFLCH-USP, Titular, aposentado), Arlindo Philippi Junior (FSP, Titular), Helena 
Ribeiro (FSP, Titular) e Marcos César Ferreira (UNICAMP, Livre-docente). Suplentes: Profs. Drs. 
Antonio Carlos Colangelo (DG-FFLCH, Livre-docente, Presidente 2), Marcello Martinelli (DG-FFLCH, 
Livre-docente, Presidente 3), Maria Elena Ramos Simielli (DG-FFLCH, Livre-docente, aposentada), 
Raul Borges Guimarães (UNESP-Presidente Prudente, Livre-docente) e José Alberto Quintanilha(EP-
USP, Livre-docente).  

No dia 12 de setembro de 2018, às oito horas e trinta minutos, iniciaram-se os trabalhos com 
a instalação da Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos 
para a prova escrita. Às nove horas, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de pontos 
para a prova escrita, concordando com eles.  

Às nove horas e cinco minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. A candidata, Profa. Dra. 
Ligia Vizeu Barrozo, apresentou um texto conciso, muito bem documentado, de fácil leitura, no qual 
constam diversas etapas de sua trajetória acadêmica. Na arguição, reforçou aspectos de sua carreira 
a partir de perguntas formuladas pela Comissão Julgadora, o que permitiu reconhecer seu mérito ao 
longo dos anos, em especial após o Doutorado. Ressalta-se, ainda, sua elevada produção científica 
publicada em revistas de prestígio internacional, bem como sua capacidade de colaborar com 
diversos grupos de pesquisa. Por fim, o documento exprime sua contribuição em termos de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão acadêmica.  

Às catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada sob o título “Saúde urbana em 
mapas: discutindo o papel do contexto socioeconômico do lugar.”. A candidata, Profa. Dra. Ligia 
Vizeu Barrozo, apresentou uma tese inovadora no campo da análise espacial aplicada à saúde, cujo 
texto serve como orientação metodológica à Geografia, além de contribuir com a Cartografia 
Temática e o geoprocessamento de dados na saúde pública. A tese apresenta uma contribuição à 
gestão pública, ao fornecer elementos que facilitam a tomada de decisão, bem como à Geografia da 
Saúde por meio do diálogo entre a geografia e os estudos epidemiológicos. 
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No dia 12 de setembro de 2018, às nove horas, ocorreu o sorteio do ponto e início da prova 
Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta 
minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “Cartografia temática e saúde pública” foi 
elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita pela candidata, 
obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 008/2017 de 22/02/2017. Às catorze horas, e quinze 
minutos, a candidata tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.  

No dia 14 de setembro de 2018, às catorze horas e quinze minutos, iniciou-se a prova 
didática sobre o tema “As representações estatísticas e dinâmicas na Cartografia Temática”, foi 
realizada em 50 minutos. A candidata atendeu ao tema na sua amplitude a partir de ilustrações e 
exemplos (imagens, mapas e programas de computador). Demonstrou conhecimento sobre os 
pontos abordados, bem como a sua atualidade. Expôs de forma didática. 

Às quinze horas e trinta minutos, a candidata fez a Leitura da Prova Escrita. O texto indica 
que o ponto foi abordado de forma adequada, apresentando possibilidades de uso da Cartografia 
Temática em pesquisa em Saúde Pública. Demonstrou conhecimento do tema, descreveu as 
técnicas da Cartografia e discutiu os autores clássicos da área. Contemplou também, os principais 
elementos da linguagem cartográfica e da semiologia gráfica. 

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a 
média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Wagner Costa Ribeiro: 9,4 (nove inteiros e 
quatro décimos); Jurandyr Luciano Sanches Ross: 9,8 (nove inteiros e oito décimos); Arlindo Philippi 
Junior: 9,8 (nove inteiros e oito décimos); Helena Ribeiro: 9,8 (nove inteiros e oito décimos); e Marcos 
César Ferreira: 9,8 (nove inteiros e oito décimos). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 
em vista que a candidata, Professora LIGIA VIZEU BARROZO, satisfez às exigências para a Livre-
Docência, considera-a habilitada na disciplina de Cartografia Temática, e submete o Relatório Final 
para apreciação da Congregação. 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP,  em sessão ordinária de 27 de setembro de 
2018.  

 


