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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À 

OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA, NO DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFIA, DISCIPLINA DE GEOGRAFIA URBANA I. CANDIDATO INSCRITO: 

PROFESSOR DOUTOR RICARDO MENDES ANTAS JUNIOR. 

O Professor Doutor Ricardo Mendes Antas Junior submeteu-se às provas do concurso para a 

Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 09 a 

11 de dezembro de 2019, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 

014/2019 de 29/06/2019 (Prot. Nº 19.5.513.8.0)  

A Congregação, em reunião ordinária de 31/10/2019, aceitou o pedido de inscrição do candidato, 

Professor Doutor Ricardo Mendes Antas Junior, no concurso público de títulos e provas visando à 

obtenção de título de Livre-docência no Departamento de Geografia, disciplina de Geografia 

Urbana I, bem como aprovou os seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: 

Titulares: Profs. Drs. Wagner Costa Ribeiro (DG-FFLCH, titular, Presidente), Wanderley Messias 

da Costa (DG-FFLCH, titular, aposentado), Raul Borges Guimarães (UNESP-Presidente Prudente, 

titular), Eliseu Savério Spósito (UNESP-Presidente Prudente, titular) e Márcio Antônio Cataia 

(UNICAMP, livre-docente). 

No dia 09 de dezembro de 2019, às nove 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. Às nove horas e trinta minutos, o candidato tomou ciência do calendário e da lista de 

pontos para a prova escrita, concordando com eles.  

Às nove horas e quarenta minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato desenvolveu 

com precisão e erudição sua argumentação a partir das questões levantadas pela Comissão 

Julgadora, que ressalta sua trajetória no âmbito da pesquisa, por meio da captação de 

financiamentos para suas investigações, a regularidade e qualidade de suas publicações. Além 

disso, destaca sua contribuição na formação de alunos de graduação e pós-graduação. 

Às catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada “Circuitos espaciais produtivos do 

complexo industrial da saúde brasileiro.”. Em sua tese desenvolveu uma análise original, incluindo 

pesquisa empírica e interpretação teórica, sobre o complexo industrial da saúde no Brasil. Na 

arguição o candidato expressou amplo domínio sobre seu objeto de estudo e erudição à luz dos 

questionamentos. 

No dia 10 de dezembro de 2019, às nove horas e trinta 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 sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema Processo de urbanização e 



sábado, 14 de dezembro de 2019 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (237) – 365 

 

o papel  hegemônico da metrópole no capitalismo 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 quinze horas, o candidato tomou ciência da lista e sorteou 

o ponto da Prova Didática.  

No dia 11 de dezembro de 2019, às quinze horas, iniciou-se a prova didática sobre o tema 

Dinâmicas de rede urbana, que foi realizada em 47 minutos. Ao longo de sua exposição discorreu 

com clareza acerca do tema sorteado, abordando adequadamente o processo da formação da 

rede urbana no Brasil contemporâneo. 

Às dezesseis horas e quinze minutos, o candidato fez a leitura da prova escrita. Em seu texto o 

candidato abordou de modo satisfatório o debate sobre o tema enfatizando a urbanização e a 

metropolização no Brasil.  

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

final de cada um dos examinadores, sendo elas: Wagner Costa Ribeiro: 9,1 (nove inteiros e um 

décimo); Wanderley Messias da Costa: 9,3 (nove inteiros e três décimos); Raul Borges Guimarães: 

9,5 (nove inteiros e cinco décimos); Eliseu Savério Spósito: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos); e 

Márcio Antônio Cataia: 9,7 (nove inteiros e sete décimos). Diante do exposto, a Comissão 

Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor RICARDO MENDES ANTAS JUNIOR, 

satisfez às exigências para a Livre-docência, considera-o habilitado na disciplina de Geografia 

Urbana I e submete o Relatório Final para apreciação da Congregação. 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de ordinária de 12 de dezembro 

de 2019.  


