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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO 
DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, ÁREA DE ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA II. 
CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA DOUTORA SILVANA DE SOUZA RAMOS. 

A Professora Doutora Silvana de Souza Ramos submeteu-se às provas do concurso para a Livre-docência 

(Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 05 a 07 de novembro de 2018, 

nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH/nº. 035/2017 de 21/07/2017 (Prot. nº 

17.5.687.8.7). A Congregação, em reunião ordinária de 23/08/2018, aceitou o pedido de inscrição da 

candidata Professora Doutora Silvana de Souza Ramos no concurso público de títulos e provas visando à 

obtenção do título de Livre-Docente no Departamento de Filosofia, área de Ética e Filosofia Política II, bem 

como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Alberto 

Ribeiro Gonçalves de Barros (DF-FFLCH, Livre Docente, Presidente 1), Marilena de Souza Chauí (DF-FFLCH, 

Titular, aposentada), Heloísa Maria Murgel Starling (UFMG, Titular), Telma de Souza Birchal (UFMG, Titular) e 

Antônio Carlos dos Santos (UFSe, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Sérgio Cardoso (DF/FFLCH, Livre Docente, 

Presidente 2), Maria das Graças de Souza (DF/FFLCH, Titular, aposentada) e Salma Tannus Muchail 

(PUC/SP, Titular), Rodrigo Antonio Paiva Duarte (UFMG, Titular) e Ernani Pinheiro Chaves (UFPA, Titular). 

No dia 05 de novembro de 2018, às oito horas e trinta minutos, 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. Às 

nove horas, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando 

com eles. Às nove horas e cinco minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. A candidata, Profa. Dra. Silvana 

de Souza Ramos expôs de forma muito sucinta o seu percurso acadêmico. Às catorze horas, iniciou-se a 

Defesa de Tese, apresentada sob o título “Estudos de Democracia Moderna - Narrativas de um corpo 

despedaçado.”. A candidata, Profa. Dra. Silvana de Souza Ramos, apresentou o tema da democracia em seu 

desenvolvimento histórico e conceitual e, dando lugar central à ideia de experiência do sujeito, chegou ao 

tratamento de temas contemporâneos. A defesa foi brilhante, mostrando total domínio da matéria.  No dia 06 

de novembro de 2018, às nove horas, ocorreu o sorteio do ponto e início da prova Escrita (com consulta a 

livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante sessenta minutos, após o sorteio). A Prova 

Escrita, acerca do tema “Maquiavel e a república romana” foi elaborada no tempo regulamentar, em 

computador, conforme opção prévia feita pela candidata, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 

008/2017 de 22/02/2017. Às catorze horas, e quinze minutos, a candidata tomou ciência da lista e sorteou o 

ponto da Prova Didática.  No dia 07 de novembro de 2018, às catorze horas e quinze minutos, iniciou-se a 

prova didática sobre o tema “Diferença, vulnerabilidade social e desejo de liberdade”, foi realizada em 50 

minutos. A candidata desencadeou seu tema de forma original, estabelecendo uma relação pertinente entre a 

elaboração conceitual e a prática política contemporânea. Às quinze horas e trinta minutos, a candidata fez a 

Leitura da Prova Escrita. A candidata tratou com propriedade o tema proposto e com rigor de análise. Após o 

término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a média final de cada um dos 

examinadores, sendo elas: Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros: 10,0 (dez inteiros); Marilena de Souza Chauí: 

10,0 (dez inteiros); Heloísa Maria Murgel Starling: 9,7 (nove inteiros e sete décimos); Telma de Souza Birchal: 

9,7 (nove inteiros e sete décimos); e Antônio Carlos dos Santos: 9,7 (nove inteiros e sete décimos). Diante do 

exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que a candidata, Professora SILVANA DE SOUZA RAMOS, 

satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-a habilitada na área de Ética e Filosofia Política II, e 

submete o Relatório Final para apreciação da Congregação. 
Homologado pela Congregação, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2018. 


