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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA. 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA ECONÔMICA II. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR 

DOUTOR ANSELMO ALFREDO. O Professor Doutor Anselmo Alfredo submeteu-se às 

provas do concurso para a Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, 

Prova Escrita e Defesa de Tese) de 20 a 22 de agosto de 2018, nos termos da 

legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2018 de 03/03/2018 

(Prot. Nº 18.5.80.8.6). A Congregação, em reunião ordinária de 24/05/2018, 

aceitou o pedido de inscrição do candidato Professor Doutor Anselmo Alfredo no 

concurso público de títulos e provas visando à obtenção de título de Livre-

docência no Departamento de Geografia, disciplina: Geografia Econômica II, bem 

como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: 

Titulares: Profs. Drs. André Roberto Martin (DG-USP, Titular, presidente 1), Jorge 

Luís da Silva Grespan (DH-USP, Titular 2), Ricardo Luiz Coltro Antunes 

(UNICAMP, Titular), Marcos Lutz Müller (UNICAMP, Livre Docente) e Antonio 

Thomaz Júnior (UNESP, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Vladimir Pinheiro Safatle 

(DF-USP, Livre Docente, presidente 3 ), Ruy Gomes Braga Neto (DS-USP, Livre 

Docente, presidente 4), Elvio Rodrigues Martins (DG-USP, Livre Docente, 

presidente 5), Cibele Saliba Rizek (IAU-USP, Titular), Paulo Cesar da Costa 

Gomes (UFRJ, Titular), José Leon Crochick (IP-USP, Titular) e Dirce Maria 

Antunes Suertegaray (UFRGS, Titular). Os Professores Ricardo Coltro Antunes e 

Maros Lutz Mûller manifestaram impossibilidade de sua participação através de e-

mail enviado ao Serviço de Apoio Acadêmico e foram substituídos pelos 

Professores Doutores Cibele Saliba Rizek e José Léon Crochick, respectivamente. 

No dia 20 de agosto de 2018, às 08h30, 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 09h, o candidato tomou ciência do 

calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com eles. Às 

09h05, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato, Prof. Dr. Anselmo Alfredo, 

respondeu às questões propostas pela Comissão Julgadora demonstrando 

segurança e domínio do conteúdo apresentado. No entanto, a Comissão Julgadora 

observou uma ruptura entre a qualidade da defesa na arguição e a forma de 
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elaboração do memorial em si mesmo, próxima à de um relatório de atividades. Às 

catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada sob o título “TRÊS 

ESTUDOS CRÍTICOS: KANT, HEGEL, MARX E O RESGATE DA METAFÍSICA 

PARA A CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA. A DIALÉTICA SOCIEDADE 

NATUREZA PARA A CRÍTICA SOCIAL DE MARX.”. O candidato, Prof. Dr. 

Anselmo Alfredo, apresentou, cumprindo o tempo regimental e manteve um 

elevado nível de abstração ao longo da demonstração de sua tese. Ainda que 

brilhante na argumentação a Comissão Julgadora entendeu que há revisões a 

serem feitas, a fim de retirar alguns excessos e corrigir alguns problemas formais. 

Terminada a defesa da tese, a Comissão Julgadora atribuiu notas às provas e não 

havendo nada mais a tratar, encerrou os trabalhos do dia. No dia 21 de agosto de 

2018, às 09h, 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 “Acumulação extensiva e 

intensiva: as revoluções industriais” foi elaborada no tempo regulamentar, em 

computador, conforme opção prévia feita pelo candidato, obedecendo ao disposto 

na Portaria FFLCH nº 008/2017 de 22/02/2017. Às 14h00, ocorreu o término da 

Prova Escrita e às 14h15, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto da 

Prova Didática. Não havendo nada mais a tratar, a Comissão Julgadora encerrou 

os trabalhos do dia. No dia 22 de agosto de 2018, às 14h15, iniciou-se a prova 

didática sobre o tema “A divisão internacional do trabalho: os ciclos 

econômicos; a formação dos grandes mercados mundiais” foi realizada em 50 

minutos. O candidato analisou com proficiência os surtos de renovação 

tecnológica impulsionados pelos gargalos no processo de valorização do valor. 

Mas a Comissão Julgadora sentiu falta de um apoio cartográfico para tornar mais 

didática e compreensível sua argumentação. Às 15h30, o candidato fez a Leitura 

da Prova Escrita. A prova escrita consiste em discutir os fundamentos sócio 

históricos que presidiram as três revoluções industriais consensualmente 

registradas pelos economistas. A aula foi coerente com os objetivos propostos e 

bem desenvolvidos. Observou-se, porém um desbalanceamento em favor da 

análise lógica em detrimento da contextualização espaço-temporal. Após o término 

da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou publicamente a média 

final de cada um dos examinadores, sendo elas: André Roberto Martin: 9,2 ( nove 
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inteiros e dois décimos) (aprovado); Jorge Luís da Silva Grespan: 9,2 ( nove 

inteiros e dois décimos) (aprovado); José Leon Crochick: 9,2 ( nove inteiros e dois 

décimos) (aprovado); Antonio Thomaz Junior: 9,2 ( nove inteiros e dois décimos) 

(aprovado); Cibele Saliba Rizek : 9,2 ( nove inteiros e dois décimos) (aprovado). 

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

Professor ANSELMO ALFREDO, satisfez às exigências para a Livre-Docência, 

considera-o habilitado na disciplina de Geografia Econômica II, e submete o 

Relatório Final para apreciação da Congregação. 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 

23/08/2018. 

 


