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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A 

OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA 

POLÍTICA, ÁREA DE GOVERNO REPRESENTATIVO E ELEIÇÕES NO BRASIL 

REPUBLICANO EM PERSPECTIVA COMPARADA, CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR 

DOUTOR PAOLO RICCI. 
 

O Professor Doutor Paolo Ricci submeteu-se às provas do concurso para a Livre-Docência 

(Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 07 a 09 de dezembro de 

2016, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 006/2016 de 23/07/2016 

(Prot. Nº 16.5.469.8.9).  

A Congregação, em reunião ordinária de 22/09/2016, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato Professor Doutor Paolo Ricci no concurso público de títulos e provas visando à obtenção de 

título de Livre-docência no Departamento de Ciência Política, área de Governo Representativo e 

Eleições no Brasil Republicano em Perspectiva Comparada, bem como aprovou os seguintes nomes 

para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Marta Teresa da Silva Arretche 

(DCP/FFLCH, Titular, Presidente), Fernando de Magalhães Papaterra Limongi (DCP/FFLCH,Titular), 

Angela Maria de Castro Gomes (UFF, Titular),  Jairo César Marconi Nicolau (UFRJ, Titular) e Carlos 

Ranulfo Felix de Melo (UFMG, Titular). 

No dia 07 de dezembro de 2016, às onze horas, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da 

Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a prova 

escrita e didática. Às onze horas e quinze minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista 

de pontos e concordando com ambos, sorteou o ponto da prova didática.  

No dia 08 de dezembro de 2016, às onze horas e quinze minutos, iniciou-se a prova didática 

sobre o tema “Sistemas de votação e democratização” e foi realizada em quarenta e sete minutos. 

Às doze horas e vinte minutos, o candidato tomou ciência da lista de ponto da Prova Escrita.  

Às treze horas e quinze minutos iniciou-se a Arguição de Memorial. A Comissão Julgadora  

considerou que o candidato teve uma trajetória acadêmica notável no que se refere à pesquisa, à 

docência e ao trabalho de orientação, com destaque para suas publicações. 

 No dia 09 de dezembro, às oito horas iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada sob o título 

“Eleitores, partidos e disputas políticas na Primeira República (1899 – 1930)”. A Comissão 

Julgadora considerou que o candidato apresentou um trabalho de pesquisa consistente, instigante e 

original, baseado em pesquisa com fontes inéditas, que representam uma contribuição relevante para 

os estudos sobre a 1ª República do Brasil. 

 Às doze horas e vinte minutos, ocorreu o sorteio do ponto e início da prova Escrita (com 

consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta minutos, após o 
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sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “Participação eleitoral e comportamento político no 

começo do século XX” foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia 

feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 027/2010, republicada em 

26/10/2010. Às dezessete horas e trinta minutos, o candidato fez a leitura da Prova Escrita. A 

Comissão Julgadora considerou que o candidato demonstrou amplo conhecimento e domínio sobre a 

matéria. 

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a 

média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Profs. Drs. Marta Teresa da Silva Arretche: 

10,0 (dez inteiros), Fernando de Magalhães Papaterra Limongi: 10,0 (dez inteiros), Angela Maria de 

Castro: 10,0 (dez inteiros), Jairo César Marconi Nicolau: 10,0 (dez inteiros) e Carlos Ranulfo Felix de 

Melo: 10,0 (dez inteiros). 

Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor PAOLO 

RICCI, satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-o habilitado na área de Governo 

Representativo e Eleições no Brasil Republicano em Perspectiva Comparada, e submete o Relatório 

Final para apreciação da Congregação. 

 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/12/2016. 

 


