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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR, REF. 

MS-6, EM RDIDP, NO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, ÁREA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL. 

CANDIDATOS INSCRITOS: PROFESSORES DOUTORES MARCIO FERREIRA DA SILVA E VAGNER 

GONÇALVES DA SILVA.  

No dia 28 de janeiro de 2016, realizou-se no Salão Nobre do Prédio da Administração da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo o concurso para provimento 

de um cargo de Professor Titular no Departamento de Antropologia, área de Antropologia Social, 

de acordo com o Estatuto e o Regimento da Universidade de São Paulo e o Regimento da 

Faculdade, conforme Edital FFLCH/FLA nº. 001/2015 de 09/01/2015 (Proc.: 2014.1.3802.8.1).  

Para o concurso inscreveram-se os candidatos Professores Doutores Marcio Ferreira da Silva e 

Vagner Gonçalves da Silva cujas inscrições foram aceitas na reunião da Congregação de 

22/10/2015, quando foram indicados, como membros da Comissão Julgadora, os Professores 

Doutores. Sylvia Caiuby Novaes (DA/FFLCH, Titular, Presidente), João Baptista Borges Pereira 

(DA/FFLCH, Titular, Aposentado), Luiz Fernando Dias Duarte (UFRJ, Titular), Otávio Guilherme 

Cardoso Alves Velho (UFRJ/Museu Nacional, Titular) e Luís Roberto Cardoso de Oliveira (UnB, 

Titular).  

Nesse dia, às nove horas, ocorreu a instalação da Comissão Julgadora, a elaboração da lista de 

temas para a prova oral de erudição e a definição do calendário. Às nove horas, os candidatos, Prof. 

Dr. Marcio Ferreira da Silva e Prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva indicaram o tema escolhido para a 

Prova Oral de Erudição.  

Às nove horas teve início a Prova Oral de Erudição do candidato Professor Doutor Marcio Ferreira 

da Silva sob o título de “Antropologia e diálogos interdisciplinares”. A prova obedeceu ao tempo 

regulamentar, tendo sido apresentada em cinquenta e cinco minutos. Durante a exposição, o 

candidato discorreu sobre a interdisciplinaridade a partir de suas pesquisas sobre parentesco, 

mobilizando dos autores clássicos aos contemporâneos e demonstrando originalidade e domínio 

sobre o tema tratado.  

Às dez horas e trinta minutos teve início a Prova Oral de Erudição do candidato Professor Doutor 

Vagner Gonçalves da Silva sob o título de “Cultura e política”. A prova obedeceu ao tempo 

regulamentar, tendo sido apresentada em cinquenta e quatro minutos. Durante a exposição, o 

candidato elaborou o tema Religião e Cultura negra: disputas simbólicas e políticas entre católicos 

afro-brasileiros e evangélicos, demonstrando as relações entre cultura e política a partir de suas 

pesquisas recentes.  

Às quatorze horas, teve início a Prova de Arguição de Memorial do candidato Professor Doutor 

Marcio Ferreira da Silva. O candidato respondeu a todas as questões elaboradas por todos os 

membros da comissão julgadora.  

No dia 29 de janeiro de 2016, às oito horas e trinta minutos, teve início a Prova de Arguição de 

memorial do candidato Professor Doutor Vagner Gonçalves da Silva. O candidato respondeu a 

todas as questões elaboradas por todos os membros da comissão julgadora. Na Prova de 



Julgamento dos Títulos, os candidatos apresentaram farto material, comentado por cada um dos 

membros da Comissão Julgadora.  

Diante dos elementos acima mencionados e das notas dos examinadores, a Comissão Julgadora 

apresentou as notas: Sylvia Caiuby Novaes: Marcio Ferreira da Silva: 9,7 (nove inteiros e sete 

décimos) (aprovado e indicado), Vagner Gonçalves da Silva: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) 

(aprovado); João Baptista Borges Pereira: Marcio Ferreira da Silva: 9,2 (nove inteiros e dois 

décimos) (aprovado), Vagner Gonçalves da Silva: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovado e 

indicado); Luiz Fernando Dias Duarte: Marcio Ferreira da Silva: 9,2 (nove inteiros e dois décimos) 

(aprovado e indicado), Vagner Gonçalves da Silva: 9,1 (nove inteiros e um décimo) (aprovado); 

Otávio Guilherme Cardoso Alves Velho: Marcio Ferreira da Silva: 8,9 (oito inteiros e nove décimos) 

(aprovado e indicado), Vagner Gonçalves da Silva: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado); e 

Luís Roberto Cardoso de Oliveira: Marcio Ferreira da Silva: 8,7 (oito inteiros e sete décimos) 

(aprovado), Vagner Gonçalves da Silva: 9,0 (nove inteiros) (aprovado e indicado).  

Em seguida, a Senhora Presidente, proclamou publicamente o resultado, e, em seguida, passou a 

elaborar o Relatório Final, no qual os candidatos Marcio Ferreira da Silva e Vagner Gonçalves da 

Silva foram aprovados e foi indicado o Prof. Dr. Marcio Ferreira da Silva para o preenchimento do 

cargo de Professor Titular do Departamento de Antropologia, área de Antropologia Social.  

O relatório final será submetido à apreciação da Congregação.  

A Comissão Julgadora registra a excelente qualidade de ambos os candidatos.  
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