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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, 
DISCIPLINA: ANÁLISE ESPACIAL E GEOPROCESSAMENTO. CANDIDATO INSCRITO: 
PROFESSOR DOUTOR ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO. 

 

O Professor Doutor Alfredo Pereira de Queiroz Filho submeteu-se às provas do concurso 
para a Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 
27 a 29 de novembro de 2018, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital 
FFLCH/nº. 013/2018 de 23/06/2018 (Prot. nº 18.5.390.8.5). 

A Congregação, em reunião ordinária de 18/10/2018, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato Professor Doutor Alfredo Pereira de Queiroz Filho no concurso público de títulos e provas 

visando à obtenção do título de Livre-docente no Departamento de Geografia, disciplina de Análise 

Espacial e Geoprocessamento, bem como aprovou os seguintes nomes para a constituição da 

Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Wagner Costa Ribeiro (DG-FFLCH, Titular, presidente 

1), Maria Elena Ramos Simielli (DG-FFLCH, Livre-docente, aposentada), Rafael Sanzio Araújo dos 

Anjos (IH-UnB, Titular), Edvaldo Simões da Fonseca Junior (EP-USP, Livre-docente) e Sonia Maria 

Vanzella Castellar (FE-USP, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Antonio Carlos Colangelo (DG-FFLCH, 

Livre-docente, presidente 2), Adilson Avansi de Abreu (DG-FFLCH, Titular, aposentado), Jurandyr 

Luciano Sanches Ross (DG-FFLCH, Titular, aposentado), João Fernando Custódio da Silva 

(ECT/UNESP, Titular) e Paulo Cesar Lima Segantine (EESC/USP, Livre-docente). 

No dia 27 de novembro de 2018, às 08h30, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 

Comissão Julgadora, a elaboração do calendário e da lista de pontos para as provas escrita e 

didática. Às 09h15, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de pontos para a prova 

escrita, concordando com eles.  

Às 09h20, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato, Prof. Dr. Alfredo Pereira de 

Queiroz Filho respondeu a contento às questões apresentadas pela comissão julgadora 

evidenciando conhecimento sobre a disciplina do concurso. 

Às 14h, iniciou-se a defesa de tese, intitulada “Análise Espacial: abordagem do 

mapeamento bibliométrico”. O candidato apresentou uma tese original no campo de formação da 

base de dados espaciais. Além disso, fez considerações pertinentes às perguntas ofertadas pela 

comissão julgadora. 

No dia 28 de novembro de 2018, às 09h15, 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 “Áreas de Influência na análise 

espacial” foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita pelo 

candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 008/2017 de 22/02/2017. Às 14h20, o 

candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.  
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No dia 29 de novembro de 2018, às 14h20, iniciou-se a prova didática sobre o tema “Áreas 

de Concentração na análise espacial”, com duração de 50 minutos. O candidato apresentou 

recursos didáticos adequados ao tema da aula, demonstrou erudição e contemplou os aspectos 

centrais da aula sorteada. 

Às 15h30, o candidato fez a leitura de sua prova escrita que contemplou o ponto indicado, 

apresentando de forma concisa os conceitos básicos da análise espacial. 

 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: 8,0 (oito inteiros); 

Maria Elena Ramos Simielli: 8,3 (oito inteiros e três décimos); Rafael Sanzio Araujo dos Anjos: 8,0 

(oito inteiros); Edvaldo Simões da Fonseca Junior: 8,3 (oito inteiros e três décimos) e Sonia Maria 

Vanzella Castellar: 8,4 (oito inteiros e quatro décimos). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, 

tendo em vista que o candidato, Professor Doutor ALFREDO PEREIRA DE QUEIROZ FILHO, 

satisfez às exigências para a Livre-docência, considera-o habilitado na disciplina Análise Espacial e 

Geoprocessamento, e submete o Relatório Final para apreciação da Congregação. 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, em sessão ordinária de 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 


