
Súmula curricular para a eleição CAI-USP/2019 
 
1) Identificação e evolução na carreira dentro da Universidade de São Paulo 

 

 Nome e profissão: Geraldo Duarte, médico. 

 Local e Regime de Trabalho: Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (DGO-FMRP-USP) 
desde 1983, em Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa. 

 Pós-doutorado: University of Pittsburgh (EUA), 1997 a 1999.  

 Cargo atual: Professor Titular do DGO-FMRPUSP desde 2004. 
 

2) Histórico profissional dentro da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas da 
FMRP-USP (HC-FMRPUSP) e Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência 
(FAEPA) do HC-FMRPUSP 
 

 Chefia e Vice-Chefia de Departamento: Chefe do DGO-FMRPUSP (2000-2002 e 2002-
2004) e Vice-Chefe (2004-2006 e 2006-2008).  

 Vice-Diretor da FMRP-USP: Maio de 2009 a maio de 2013.  

 Coordenação de Serviços: Serviço de Moléstias Infectocontagiosas em Ginecologia e 
Obstetrícia do HC-FMRPUSP desde 1992 e do Serviço de Obstetrícia, desde 2000.  

 Diretor Científico da FAEPA: Maio de 2013 a maio de 2017. 

 Vice-Presidente da Câmara de Avaliação da Institucional (CAI) da USP: 2018 a 2019. 
 

3.  Atividades de ensino e produção científica 
 

 Ensino de Graduação: Coordenação de disciplinas, participação efetiva no ensino da 
graduação resultando em homenagens dos doutorandos do Curso Médico (homenageado, 
paraninfo, patrono e nome de turma) ao longo da vida acadêmica.  

 Ensino de Pós-Graduação: Coordenação de disciplinas e auxílio no programa local de 
pós-graduação sensu strictu, residência médica (1º ao 4º anos) e médicos adidos. 

 Produção científica: Destaco busca de financiamento externo, premiações, número de 
mestrados e doutorados defendidos e a divulgação de conhecimentos (publicações). 

 CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/6502361470132796 
 Research ID:  http://www.researcherid.com/rid/J-7906-2012 
 

 

3) Atividades de avaliação na Universidade de São Paulo 
 

 Avaliação de Técnicos Administrativos e Especializados: desde 1983 até 2012, com 
participação em várias comissões de avaliação na FMRP-USP. 

 Progressão de Nível da Carreira Docente (Evolução Horizontal da Carreira): Presidente 
da Comissão de Avaliação Setorial da Área de Medicina (CAS-Medicina) por dois mandatos 
consecutivos. 

 Avaliação da USP: Membro da CPA da USP  de 2012-2016. 

 Avaliação da USP: Membro da Câmara de Avaliação da Institucional (CAI) de 2017 a 2019. 

 Motivação para este pleito: Evitar a descontinuidade do trabalho iniciado na CAI desde 
seu início em 2017. Como a avaliação é por ciclos, vejo positivamente que o grupo possa 
concluir este importante trabalho para a USP. 

 

 

 
                               Prof. Dr. Geraldo Duarte 
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