
 

Súmula Curricular: Sergio Persival Baroncini Proença 

Professor Titular do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos 

em concurso realizado em fevereiro de 2004. 

Exerceu o cargo de Vice-Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos com mandato no período Maio 

/2013 a Abril/2017. 

Membro titular da Egrégia Congregação da Escola de Engenharia de São Carlos. 

Membro titular do Conselho do Departamento de Engenharia de Estruturas da EESC/USP. 

Membro titular e Presidente por dois anos do Comitê de Engenharia Civil do CNPq, no período: 
Agosto/2011 a julho/2014. 

Exerceu a presidência da Comissão de Avaliação Setorial da área de Engenharias I, por ocasião da 
terceira e quarta etapas para progressão na carreira docente da USP. 

Membro do Grupo de Trabalho sobre Atividade Docente da Reitoria da USP entre 2014/2015. 

Membro da Câmara de Atividades Docentes, CAD, no período junho/2017-maio/2019. 

Chefe do Departamento de Engenharia de Estruturas da EESC/USP. Mandato: maio/2009 a abril/2011. 

Presidente da Comissão de Pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos / USP no período ago/2004 a 
ago/2006. 

Membro titular da Comissão do Curso de Engenharia Aeronáutica da EESC/USP no período 2001/2012. 

Coordenador do Programa de Pós-Grad. em Eng. de Estruturas da EESC/USP no período 1992/1995. 

Pesquisador 1B do CNPq. Tem desenvolvido pesquisas com ênfase em Engenharia de Estruturas, 

atuando principalmente nos seguintes temas: mecânica do dano, análise não-linear de estruturas, 

método dos elementos finitos generalizados e estruturas em casca. Revisor de diversos periódicos. 

Possui 41 publicações em periódicos, 10 capítulos de livros e 1 livro publicado. Concluiu a orientação de 

vinte e dois doutoramentos e vinte e cinco mestrados. 

Realizou pós-doutoramento no Politécnico de Milão, no período nov/1989-março/1991. Foi pesquisador 

visitante do Departamento de Engenharias Civil e Ambiental da Universidade de Illinois em Urbana-

Champaign, EUA. Por diferentes períodos de curta duração foi também pesquisador visitante no 

Laboratório de Mecânica e Tecnologia de Cachan/França e no Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

Desenvolve projetos e colaborações em pesquisa com o Politécnico de Milão, Laboratório de Mecânica e 

Tecnologia de Cachan/França, Instituto Superior Técnico de Lisboa e Universidade de Illinois em Urbana-

Champaign.  

Participou de 15 bancas examinadoras de concursos de Professor Titular, 25 bancas de concursos para 

professor Doutor, 10 bancas de Livre-Docência e mais de 130 bancas de conclusões de mestrados e 

doutorados. 


