
MARCÍLIO ALVES - CANDIDATO À CAD 

Engenheiro Mecânico, doutorado na University of Liverpool em 

1996. É Professor Associado III junto ao Departamento de 

Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola 

Politécnica. Pesquisador 1B do CNPq, tem experiência na 

coordenação de grandes projetos de pesquisa. 

Supervisionou 8 pós-doutorados e orientou 11 doutorados, 18 

mestrados, 33 trabalhos de formatura e 27 iniciações científicas. Organizou a visita e 

permanência no seu grupo de pesquisa de vários pesquisadores do exterior. Leciona 

cursos de graduação muito bem avaliados pelos alunos. É membro suplente do 

Conselho do Departamento, membro titular da Congregação da Escola Politécnica, 

Vice-representante na Comissão EPUSP de Cultura e Extensão, ex-Vice-coordenador do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da EPUSP e Representante 

eleito dos 2000 professores associados da USP junto ao seu Conselho Universitário 

[segundo mandato]. Foi representante titular eleito dos editores da área de Ciências 

Exatas junto ao Comitê Consultivo SciELO Brasil, período 2015-2020 e Presidente eleito 

da Câmara de Atividades Docentes, CAD. 

É membro do Conselho Editorial de duas revistas: International Journal of Impact 

Engineering e Journal of Theoretical and Applied Mechanics. É conselheiro suplente da 

Associação Brasileirade Ciências Mecânicas e foi secretário de seu Comitê de Mecânica 

dos Sólidos em várias gestões. Foi observador nas Nações Unidas em comitê dedicado 

às normas de segurança veicular[WP29]. Foi coordenador do Comitê de 

Assessoramento de Engenharias Mecânica, Naval e Oceânica e Aeroespacial (CA-EM) 

do CNPq, período 2015-2018. É o fundador e editor chefe do Latin American Journal of 

Solids and Structures. É Editor da área de Engenharias, Ciências Exatas e da Terra da 

Scielo-PrePrint, fundador e o Presidente 2016-2020 da International Society of Impact 

Engineering. É autor do livro Impact Engineering: Fundamentals, Experiments, 

Nonlinear Finite Elements. 

Sua produção científica indica um fator H=29, com mais de 2500 citações de seus 70 

artigos em revistas, tendo produzido trabalhos com pesquisadores de vários países. 

Lattes:> http://lattes.cnpq.br/7196393031415796 

Na CAD pretende dar continuidade ao seu trabalho baseado em uma postura ativa de 

comunicação com os Docentes USP. Acha ser fundamental escutar os pleitos dos 

Docentes e incorporá-los às discussões na CAD, numa perspectiva ampla de 

acompanhamento e acolhimento das atividades Docentes. Defende a Progressão 

Horizontal dos Docentes como forma de valorização de suas atividades e respeita as 

opções de cada Docente sobre atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão. 


