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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS 

VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA. DISCIPLINA: MÉTODOS E 

TÉCNICAS EM ESTUDOS ELEITORAIS E PARTIDÁRIOS. CANDIDATO 

INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR GLAUCO PERES DA SILVA. O 

Professor Doutor Glauco Peres da Silva submeteu-se às provas do concurso para 

a Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de 

Tese) de 08 a 10 de agosto de 2018, nos termos da legislação vigente na USP, 

conforme Edital FFLCH nº 001/2018 de 03/03/2018 (Prot. Nº 18.5.87.8.0). A 

Congregação, em reunião ordinária de 21/06/2018, aceitou o pedido de inscrição 

do candidato Professor Doutor Glauco Peres da Silva no concurso público de 

títulos e provas visando à obtenção de título de Livre-docência no Departamento 

de Ciência Política, disciplina de Métodos e Técnicas em Estudos Eleitorais e 

Partidários, bem como aprovou os seguintes nomes para a constituição da 

Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Eduardo César Leão Marques (DCP-

FFLCH, livre-docente, Presidente1), Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida 

(DCP-FFLCH, Titular, aposentada), Rachel Meneguello (Unicamp, Titular), Jairo 

Cesar Marconi Nicolau (UFRJ, titular) e Denise Paiva Ferreira (UFG, Titular). 

Suplentes: Profs. Drs. Fernando de Magalhães Papaterra Limongi (DCP-FFLCH, 

Titular, Presidente 2), Marta Teresa da Silva Arretche (DCP-FFLCH, Titular, 

Presidente 3), Adriana Schor (IRI-USP, Livre Docente), Maria da Glória Bonelli 

(UFScar, Titular) e Sérgio Naruhiko Sakurai (FEA-RP, Livre-docente). No dia 08 de 

agosto de 2018, às 08h30, no salão nobre desta Faculdade, 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, o candidato 

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

com eles. Às 09h05, deu-se início a Arguição de Memorial. O candidato, Prof. Dr. 

Glauco Peres da Silva respondeu aos questionamentos da Comissão Julgadora, 

explicitou a sua trajetória acadêmica e esclareceu pontos pouco claros do 

documento. Às 13h00, iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada sob o título 

“ESTUDOS ELEITORAIS NO BRASIL: PROPONDO UMA ABORDAGEM 

CONTEXTUAL”. O trabalho apresentado foi analisado pela Comissão, arguido por 
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cada examinador e respondido pelo candidato. A Comissão Julgadora atribuiu 

notas às provas e em seguida encerrou os trabalhos do dia. No dia 09 de agosto 

de 2018, às 09h00, 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 “Causalidade e 

inferência: estatística inferencial e teste de hipóteses” 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. A Comissão Julgadora atribuiu notas às 

provas e em seguida encerrou os trabalhos do dia. No dia 10 de agosto de 2018, 

às 14h15, no salão nobre desta Faculdade, deu-se início a prova didática sobre o 

tema “Estratégia de pesquisa no estudo de partidos eleitorais”, foi realizada 

em 44 minutos. Na prova didática, o candidato procurou abordar as tradições de 

estudos partidários e suas abordagens de pesquisa. Às 15h30, o candidato fez a 

leitura da Prova Escrita. A prova escrita discorreu com propriedade sobre o tema 

da causalidade na Ciência Politica e suas relações com a estatística e suas 

inferências. Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente 

declarou publicamente a média final de cada um dos examinadores, sendo elas: 

Eduardo César Leão Marques: 8,3 (oito inteiros e três décimos); Maria Hermínia 

Brandão Tavares de Almeida: 7,7 (sete inteiros e sete décimos); Rachel 

Meneguello: 7,8 (sete inteiros e oito décimos); Jairo Cesar Marconi Nicolau: 8,3 

(oito e três décimos) e Denise Paiva Ferreira: 8,3 (oito inteiros e três décimos). 

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

Professor GLAUCO PERES DA SILVA, satisfez às exigências para a Livre-

Docência, considera-o habilitado na disciplina de Métodos e Técnicas em Estudos 

Eleitorais e Partidários, e submete o Relatório Final para apreciação da 

Congregação.  

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

23/08/2018. 


