LIVRE-DOCÊNCIA
ESTATUTO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DE 07.10.1988
ARTIGO 82 - O título de Livre-Docente será outorgado mediante concurso
público que compreenderá:
I - prova escrita;
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do
candidato ou parte dela;
III - prova pública de argüição e julgamento do memorial;
* IV - avaliação didática.
** § 1º - A critério da Unidade, poderá ainda ser realizada outra prova.
§ 2º - A prova de que trata o inciso IV deste artigo destina-se a avaliar
a capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático.
* RESOLUÇÃO 5.406 DE 13.08.2007 (Altera dispositivo do Regimento da
FMUSP/2001)
“ARTIGO 37 - § 2º - A prova didática consiste de aula, em nível de pósgraduação e será realizada nos termos do que dispõe o Regimento Geral da
USP, em seu artigo 156 e seus parágrafos”.
** No § 1º inciso IV acima, a FMUSP optou pela PROVA PRÁTICA.
ARTIGO 83 - Os candidatos ao título de Livre-Docente deverão ser portadores
do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade
nacional.
REGIMENTO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DE 19.10.1990
ARTIGO 163 - As inscrições para a Livre-Docência deverão, obrigatoriamente,
ser abertas todos os anos e para todos os Departamentos da Unidade.
ARTIGO 164 - O período de inscrição será fixado no regimento da Unidade, não
podendo o prazo ser inferior a trinta dias por ano ou a quinze dias por semestre
letivo, no caso de abertura em ambos os semestres.
*RESOLUÇÃO USP-7.332 DE 12.04.2017 (Altera e acrescenta dispositivos
no Regimento Geral da Universidade de São Paulo)
**RESOLUÇÃO USP-7.405 DE 29.09.2017 (Altera dispositivos no Regimento
Geral da Universidade de São Paulo)
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ARTIGO 165 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
*I - memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e das demais
informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;
II - prova de que é portador do título de doutor, outorgado pela USP,
por ela reconhecido ou de validade nacional;
**III - tese original ou texto que sistematize criticamente a oba do
candidato ou parte dela, em formato digital;
*IV - elementos comprobatórios do memorial referido no inciso I, 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.
Parágrafo único - No memorial, o candidato deverá salientar o conjunto de suas
atividades didáticas e contribuições para o ensino.
ARTIGO 166 - As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu aspecto
formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo máximo de cento e
vinte dias, a contar da aceitação da inscrição.
RESOLUÇÃO 4.320 DE 13.11.1996 (Normatiza dispositivos do Regimento
Geral da USP)
Art. 1º - A aprovação das inscrições para os concursos aos cargos e funções
docentes mencionadas no parágrafo único do art. 134, § 2º do art. 151 e
parágrafo único do art. 166, deverá ser encaminhada para publicação no prazo
máximo de 15 dias úteis.
Art. 2º - Os prazos mencionados naqueles dispositivos serão contados a partir
da data da publicação no Diário Oficial.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário. (Publicada no D.O. de 19.11.96)
ARTIGO 167 - O concurso de Livre-Docência consta de:
I - prova escrita;
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do
candidato ou parte dela;
III - julgamento do memorial com prova pública de argüição;
IV - avaliação didática.
Parágrafo único - A critério da Unidade poderá ainda ser realizada outra prova.
Obs.: A FMUSP decidiu pela realização da Prova Prática (§ 2º do art. 36 do
Regimento da FM/2001).
ARTIGO 168 - 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.
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Artigo 139 - Caso a prova referida no artigo anterior seja escrita,
aplicam-se as seguintes normas:
I – 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 exigirse dos candidatos a realização de outras atividades nesse período;
(alterado pela Resolução 7642/2019)
II - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas
de duração da prova;
III - durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a
consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos;
IV - as anotações, efetuadas durante o período de consulta, poderão
ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas em papel
rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;
V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá
ser reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da
comissão julgadora, ao abrir a sessão;
VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora,
individualmente.
Parágrafo único - 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
procedência da alegação.
ARTIGO 169 - 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.
ARTIGO 170 - Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas as
seguintes normas:
I - a tese ou texto será enviado a cada membro da comissão
julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da prova;
II - a duração da argüição não excederá de trinta minutos por
examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a resposta;
III - havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá
ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado o prazo global de sessenta
minutos.
ARTIGO 171 - O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de
argüição serão expressos mediante nota global, atribuída após a argüição de
todos os candidatos, devendo refletir o desempenho na argüição, bem como os
méritos do candidato.
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§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no conjunto de suas
atividades que poderão compreender:
I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática;
III - atividades de formação e orientação de discípulos;
IV - atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade;
V - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A comissão julgadora considerará, de preferência, os títulos obtidos, os
trabalhos e demais atividades realizadas após a obtenção do grau de doutor.
RESOLUÇÃO 4.931 DE 20.05.2002 (Altera dispositivos do Regimento da
FMUSP/2001)
“ARTIGO 36 - A Faculdade de Medicina, de acordo com os arts. 163 e 164 do
Regimento Geral, abrirá inscrição para o concurso de Livre-Docência durante o
prazo de 15 dias, nos meses de março e agosto.
§ 1º - O mérito dos candidatos será avaliado com base no
conjunto de diplomas e produção científica, julgada através de sua participação
efetiva em trabalhos publicados em revistas indexadas, considerando-se sua
repercussão na área, assim como pelo estabelecimento de linhas próprias de
pesquisa, pelas suas atividades no ensino de graduação e pós-graduação, pela
capacidade de formação de pessoal e pelas suas atividades de extensão
universitária”.
ARTIGO 172 - A prova de avaliação didática destina-se a verificar a capacidade
de organização, a produção ou o desempenho didático do candidato e será
regulamentada pelos regimentos das Unidades.
Parágrafo único - As Unidades poderão optar pela aula, em nível de pósgraduação, ou pela elaboração, por escrito, de plano de aula, conjunto de aulas
ou programa de uma disciplina.
ARTIGO 173 - Quando a Unidade optar pela aula, a prova será realizada nos
termos do disposto no art. 137 e seus parágrafos ou do art. 156 e seus
parágrafos, conforme dispuser o seu Regimento Interno.
Obs.: A FMUSP optou pela aula, em nível de pós-graduação e será realizada
nos termos do que dispõe o Regimento Geral da USP, em seu artigo 156 e seus
parágrafos. (Aprovado pela Congregação em 29/06/07)
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Artigo 156 - A prova pública oral de erudição deverá ser realizada de
acordo com o programa publicado no edital.
§ 1º - Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo
candidato é pertinente ao programa.
§ 2º - O candidato, em sua exposição, não poderá exceder a sessenta
minutos.
§ 3º - Ao final da apresentação, cada membro da comissão poderá
solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o tempo
máximo, entre perguntas e respostas superar sessenta minutos.
§ 4º - Cada examinador, após o término da prova de erudição de todos
os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope individual.
ARTIGO 174 - Quando a Unidade optar pela elaboração, por escrito, de plano
de aula, conjunto de aulas ou programa de uma disciplina, a prova será realizada
de acordo com as seguintes normas:
I - a comissão julgadora organizará uma lista de dez temas, com
base no programa do concurso;
II - a comissão julgadora dará conhecimento dessa lista ao
candidato;
III - o candidato escolherá o ponto uma hora antes da realização
da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas;
IV - findo o prazo mencionado no inciso III, o candidato terá duas
horas para elaborar o texto;
V - 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.
ARTIGO 175 - A prova mencionada no parágrafo único do art. 167 será realizada
de acordo com normas estabelecidas no regimento da Unidade.
ARTIGO 176 - 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 candidatos;
III - o julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de
argüição serão expressos mediante nota global nos termos do art. 171;
IV - concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os candidatos,
proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – havendo outra prova, nos termos do parágrafo 1º do art. 82 do
Estatuto, o regimento das Unidades disciplinará sua execução e julgamento.
REGIMENTO DA FM/2001
"ARTIGO 37 - § 1º As normas sobre a execução e julgamento de prova prática
serão aprovadas pela Congregação e fixadas no edital de abertura do concurso
de Livre-Docência.
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DECISÃO APROVADA PELA CONGREGAÇÃO SOBRE A PROVA PRÁTICA
PARA OS CONCURSOS À LIVRE-DOCÊNCIA:
I - Departamento de Cardiopneumologia: Disciplinas de Cardiologia,
Pneumologia e Área de Genética e Medicina Molecular: A - Exame de paciente
e diagnóstico; ou B - Exame laboratorial; ou C - Experimento animal; ou D Elaboração de projeto de pesquisa/epidemiológico; ou E - Interpretação de
exame. Disciplina de Cirurgia
Cardiovascular e Disciplina de Cirurgia
Cardiovascular na Área de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica: 1 - a)
Apresentação do caso e discussão da indicação cirúrgica; b) Intervenção
cirúrgica; c) Discussão da conduta após a operação; ou 2 - a) Apresentação ao
candidato de história clínica e exames de um paciente; b) apresentação pelo
candidato do diagnóstico e da indicação terapêutica; c) arguição sobre o
diagnóstico, as opções terapêuticas e os resultados; ou 3 – a) elaboração de
projeto de pesquisa; b) discussão do projeto de pesquisa. Disciplina de Cirurgia
Torácica: A - a) Apresentação do caso e discussão da indicação cirúrgica; b)
Intervenção cirúrgica; c) Discussão da conduta após a operação; ou B - a)
Apresentação ao candidato de história clínica e exames de um paciente; b)
apresentação pelo candidato do diagnóstico e da indicação terapêutica; c)
arguição sobre o diagnóstico, as opções terapêuticas e os resultados; ou C – a)
elaboração de projeto de pesquisa; b) discussão de projeto de pesquisa.
Especificação da modalidade de Prova Prática “Elaboração de Projeto de
Pesquisa”:
1.O Candidato deverá, no prazo máximo de 30 minutos, fazer uma
apresentação à Banca Examinadora da estrutura de um projeto de
pesquisa de sua autoria, dentro da sua linha de pesquisa, contendo:
1.1 Tema
1.2 Relevância do tema
1.3 Hipóteses e objetivos
1.4 Metodologia
1.5 Resultados esperados e implicações
1.6 Fonte ou viabilidade de financiamento
2. A seguir, cada membro da Banca Examinadora poderá dispor de um
tempo máximo de 10 minutos para arguição sobre a estrutura do projeto de
pesquisa apresentada, cabendo ao candidato igual prazo para resposta.
Havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá ser
estabelecido o diálogo entre ambos, observado o prazo global de 20
minutos.
3. Antes do início da Prova, o candidato deverá entregar uma via da
estrutura do Projeto de Pesquisa ao Presidente da Banca Examinadora.
4. A Prova não será pública.
II - Departamento de Cirurgia: A Prova Prática relacionada a cada Disciplina
consistirá em demonstração cirúrgica a ser realizada em animal ou cadáver,
exceto para as Disciplinas de Anestesiologia, cuja prova prática deverá
possibilitar a demonstração de competência do candidato, na área em concurso.
Urologia, candidato com vinculação principal à pesquisa: Elaboração de projeto
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de pesquisa original. Candidato com vinculação principal ao ensino: Elaboração
de projeto de ensino de graduação na área de Urologia. Candidato com
vinculação principal à assistência: Cirurgia a ser realizada em animais ou
cadáver.
III - Departamento de Clínica Médica: A Prova Prática poderá ser realizada de
acordo com o perfil do candidato: a) Clínico: exame de paciente e diagnóstico na
área de Clínica Médica; b) Pesquisador: método, diagnóstico ou de pesquisa na
área de Clínica Médica; c) Educador: pesquisa e métodos na área de ensino
médico. Área de Educação na Saúde: apresentação de um seminário sobre um
projeto de pesquisa do candidato na área de Educação. Disciplina de Nefrologia:
A prova prática se dará através de Discussão de Caso Clínico a ser apresentado
no momento da prova ou Elaboração de Projeto de Pesquisa.
IV - Departamento de Dermatologia: Área de Dermatologia Clínica: a) Exame
de doentes; b) Exames de lâminas e culturas micológicas; c) Exames de lâminas
anátomo-patológicas de doenças da pele; d) Prática em cirurgia dermatológica
(se o Departamento e a Banca Examinadora assim acharem necessário). Área
de Dermatologia Translacional: a) Proposição, interpretação, discussão e
argumentação crítica de metodologias para as áreas de investigação básica,
aplicada e clínica.
V - Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional:
Curso de Fisioterapia e Curso de Fonoaudiologia: a Prova Prática deverá ser
uma demonstração de competência profissional em torno de interpretação de:
exame de caso, diagnóstico e conduta terapêutica. Curso de Terapia
Ocupacional: a Prova Prática deverá possibilitar o desenvolvimento de estudo
de caso (pessoas e/ou grupos) segundo o campo de especialidade em questão.
VI - Departamento de Gastroenterologia: Disciplina de Cirurgia do Aparelho
Digestivo e Coloproctologia: 1) a) exame clínico de paciente entendido por:
anamnese, exame físico e discussão de diagnóstico e conduta; b) realização de
ato operatório. 2) Pesquisador: elaboração e discussão de projeto de pesquisa
na área de gastroenterologia cirúrgica. A Prova Prática, nas suas duas partes, é
realizada no mesmo dia, e a nota final é emitida imediatamente. Disciplina de
Transplante de Órgãos do Aparelho Digestivo: 1) Exame do paciente: a) Exame
clínico de um paciente, escolhido pela Banca Examinadora, entendido por
exame clínico, a anamnese, o exame físico e a discussão de caso; b)
Apresentação de exames ao candidato, pertinentes ao caso ou a outras
situações clínico-gastroenterológicas. O candidato deverá discutí-las e
interpretá-las; c) Encaminhamento do diagnóstico e sua apuração, se possível,
do caso apresentado. 2) a). Realização de ato operatório (a Prova Prática, nas
suas duas partes, é realizada no mesmo dia, e a nota final é emitida
imediatamente), ou b) projeto de pesquisa na Disciplina de Transplante de
Órgãos do Aparelho Digestivo. Disciplina de Gastroenterologia Clínica: a)
Clínico: exame de paciente e diagnóstico na área de Gastroenterologia Clínica;
b) Pesquisador: método, diagnóstico, ou projeto de pesquisa na área de
Gastroenterologia Clínica; c) Educador: pesquisa e métodos na área de ensino
em Gastroenterologia.
VII - Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do
Trabalho: Área de Medicina Legal: Realização de perícia e redação de
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competente laudo ou parecer. Área de Medicina Social e do Trabalho:
Elaboração de um projeto em Saúde Ocupacional, de prevenção de determinada
patologia laboral; ou exame clínico de um trabalhador, vítima de acidente do
trabalho ou doença ocupacional, e conduta médica face ao caso; ou realização
de perícia médica, em caso de acidente do trabalho ou doença ocupacional, com
elaboração do competente laudo nas esferas pertinentes. Área de Ciências
Forenses: Realização de perícia e redação de competente laudo ou parecer.
Área de Bioética: Redação de um parecer sobre uma situação passível de
questionamento ético. Área de Medicina Física e Reabilitação: Será proposto ao
candidato, através de plataforma virtual, a discussão de caso clínico envolvendo
o diagnóstico funcional, utilização de escalas clínicas e instrumentais para
medidas objetivas da condição funcional, a definição de um programa integral
de tratamento medicamentoso e não medicamentoso e quando couber a
prescrição de produtos assistivos que compensem a incapacidade, ou Definição de um tema de pesquisa definindo o desenho desta pesquisa, os
instrumentos de avaliação e/ou intervenção e o modelo de análise estatística.
VIII - Departamento de Medicina Preventiva: A prova prática constará de
elaboração de um plano específico de ensino em uma disciplina de pósgraduação. A Comissão Examinadora elaborará uma lista de temas específicos,
contendo um mínimo de cinco itens, relacionados com o programa do concurso,
cabendo a cada candidato proceder à escolha de um deles.
IX - Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias: A prova prática
poderá ser realizada de acordo com o perfil do candidato: Discussão de caso
clínico com interpretação diagnóstica e proposta terapêutica, alternativamente
com elaboração de projeto de investigação.
X - Departamento de Neurologia: Disciplina de Neurologia Clínica: exame de
discussão de pacientes com afecções neurológicas, envolvendo aspectos
semiológicos e afisiopatologia dos sinais observados, bem como a discussão
dos aspectos clínicos e terapêuticos. Disciplina de Neurologia Translacional:
serão avaliados aspectos fisiopatogênicos de afecções neurológicas. Disciplina
de Neurocirurgia: deverá constar de discussão sobre a indicação cirúrgica. Para
não médicos: apresentação de um projeto de pesquisa e avaliação na área de
conhecimento. Disciplina de Neurologia Infantil: exame e discussão de pacientes
pediátricos com afecções neurológicas, envolvendo aspectos semiológicos e a
fisiopatologia dos sinais observados, bem como a discussão dos aspectos
clínicos e terapêuticos.
XI - Departamento de Obstetrícia e Ginecologia: Disciplina de Obstetrícia:
Anamnese, exame físico e discussão dos achados da paciente internada e/ou
cirurgia obstétrica em paciente previamente escolhida pela Banca Examinadora.
Disciplina de Ginecologia: A prova prática será realizada de acordo com o perfil
do candidato. Para MÉDICOS: a) Anamnese, exame físico e discussão de
achados da paciente internada e/ou cirurgia ginecológica em paciente
previamente escolhida pela Banca Examinadora; b) PESQUISADOR: Projeto de
Pesquisa na área de Ginecologia; c) EDUCADOR: pesquisa e métodos na área
de ensino em Ginecologia.
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XII - Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia: Disciplina de
Oftalmologia: Exame do doente e/ou Prova cirúrgica. Disciplina de
Otorrinolaringologia: Exame do doente e/ou Prova cirúrgica.
XIII - Departamento de Ortopedia e Traumatologia: a) exame do doente e
diagnóstico e interpretação de exames; b) Para Ortopedistas: Avaliação da
Técnica Cirúrgica ou Para outras Especialidades: Apresentação de Projeto de
Pesquisa.
XIV - Departamento de Patologia: A Prova Prática constará de: a) execução de
técnica selecionada, a juízo da Comissão Julgadora, conforme a área em que se
encontre inscrito o candidato, entre alternativas que incluem: realização de
necrópsia, obtenção de material, técnica de preparações para estudo anátomopatológico, análises clínicas, procedimentos de informatização de dados,
técnicas relacionadas à Informática Médica e Telemedicina, apresentação de
projeto de pesquisa e outros procedimentos relacionados à área de
conhecimento do concurso; ou: b) análise e interpretação dos resultados obtidos
a partir da execução técnica escolhida e de outros materiais que poderão ser
apresentados pela Comissão Julgadora e redação de relatório técnico a respeito;
ou: c) planejamento de uma Disciplina de Pós-graduação com a descrição de
seus objetivos, incluindo o programa das aulas teóricas e práticas.
XV - Departamento de Pediatria: a critério da maioria dos membros da
Comissão Julgadora constará, alternativamente de: 1) Elaboração de um projeto
de investigação; 2) Elaboração de um plano específico de ensino para uma
disciplina de pós-graduação centrada em pontos do programa do concurso; 3)
Consulta pediátrica; 4) Realização do procedimento cirúrgico.
XVI - Departamento de Psiquiatria: a) entrevista psiquiátrica e exame do
paciente; b) interpretação de exames e formulação clínica (diagnóstico e conduta
a seguir).
XVII - Departamento de Radiologia e Oncologia: Disciplina de Radiologia:
interpretação de exames radiológicos. Disciplina de Radioterapia: discussão de
um caso com planejamento técnico da radioterapia. Disciplina de Medicina
Nuclear: Serão apresentados dados clínicos de pacientes e as imagens de
estudos diagnósticos de medicina nuclear. O candidato deverá interpretar os
estudos no contexto clínico e responder a questões formuladas pela banca.
Disciplina de Oncologia: a) discussão de um caso clínico com elaboração das
hipóteses diagnósticas, solicitação de exames pertinentes e propostas
terapêuticas; b) delineamento de projeto de pesquisa; c) interpretação de um
exame de apoio diagnóstico.
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ARTIGO 177 - As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a
primeira casa decimal.
Parágrafo único - O peso de cada prova será estabelecido no regimento da
Unidade.
REGIMENTO DA FM/2001
"ARTIGO 37 - VALOR PONDERAL
ARGÜIÇÃO E JULG. MEMORIAL...........4
PROVA ESCRITA....................................1
PROVA PRÁTICA....................................1
PROVA DIDÁTICA...................................1
DEFESA DE TESE..................................3"
ARTIGO 178 - 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.
ARTIGO 179 - Findo o julgamento, a comissão julgadora elaborará relatório
circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, justificando as notas.
Parágrafo único - Poderão ser anexados ao relatório da comissão julgadora
relatórios individuais de seus membros.
ARTIGO 180 - O resultado será proclamado imediatamente pela comissão
julgadora, em sessão pública.
Parágrafo único - Serão considerados habilitados os candidatos que
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
ARTIGO 181 - O relatório da comissão julgadora deverá ser apreciado pela
Congregação, para fins de homologação, após exame formal, no prazo máximo
de sessenta dias.
Parágrafo único - A decisão da Congregação e os relatórios da comissão
julgadora deverão ser publicados no prazo de cinco dias úteis.
ARTIGO 193 - A presidência da comissão julgadora caberá ao professor de
categoria mais elevada, em exercício na Unidade, indicado pela Congregação.
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