
Candidatos inscritos para a bolsa de pós-doutorado junto ao Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo para realizar pesquisas no tema: “A 
Formação do Acervo de Arte Moderna do MAC USP e o Antigo MAM”, coordenado 

pela Profa. Ana G. Magalhães junto à FAPESP  - Processo nº 2017/07366-1  
Projeto Temático Coletar, Identificar, Processar, Difundir. O ciclo curatorial e a 

produção do conhecimento  
 
Foram recebidas até a data limite (14 de julho de 2019, às 23h59) seis propostas em 
atenção à chamada divulgada no site do Museu de Arte Contemporânea (MAC), bem 
como no site Oportunidades da FAPESP e, em nível internacional, no ArtHist – 
network for art history (https://arthist.net/archive/21081) e no Euraxess 
(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/417295), compostas de carta de recomendação, 
carta de interesse na bolsa, currículo e comprovante do título de doutorado e currículo 
dos candidatos. As inscrições foram submetidas ao e-mail 
tematicofapesp2018@gmail.com, a/c da Profa. Dra. Ana Gonçalves Magalhães, 
responsável pelo projeto temático e pela supervisão desta bolsa. 

 
 

Classificação dos inscritos 
  
Dos seis candidatos que submeteram propostas, três apresentam boas qualificações e 
experiências nas áreas de competência que são de interesse para o desenvolvimento 
da pesquisa desta bolsa de pós-doutoramento. Apresentam publicações em áreas de 
atuação afeitas à pesquisa em história, teoria e crítica da arte com ênfase em acervos 
de museus, alguns em revistas de grande impacto. O mesmo não pode ser dito das 
propostas de pesquisa inscritas, das quais apenas duas se ativeram ao tema do plano 
de trabalho desta bolsa.  
Dentre os critérios de seleção para esta bolsa, a experiência com pesquisa em 
acervos de museus de arte moderna foi um ponto fundamental para a classificação 
dos candidatos selecionados, conforme apontado no resumo do projeto e nas 
qualidades apontadas como desejáveis d@ candidat@. 
 
  
 

Avaliação 

Em que pesem as qualificações dos candidatos, ordeno meu interesse da seguinte 

forma: 

1- Renata Dias Ferraretto Moura Rocco 

2- José Minerini Neto 

3- Cristina Maria Susigan Almeida Costa Campos 

Os demais candidatos não alcançaram os critérios necessários para serem 

classificados.  

Este processo seletivo é válido por seis meses e, havendo, por qualquer motivo 

desistência do primeiro colocado, o próximo da lista será chamado, na ordem de 

classificação. 

                         

 São Paulo, 19 de julho de 2019 

  

Ana Gonçalves Magalhães 
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