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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO 

TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA. DISCIPLINA DE TEORIA 

POLÍTICA E INOVAÇÃO DEMOCRÁTICA. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR ADRIAN 

GURZA LAVALLE.  

O Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle submeteu-se às provas do concurso para a Livre-

docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 30 de 

novembro a 02 de dezembro de 2020, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital 

FFLCH nº 013/2020 de 01/07/2020 (Prot. Nº 20.5.289.8.5)  

A Congregação, em reunião ordinária de 29/10/2020, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato, Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle, no concurso público de títulos e provas 

visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departamento de Ciência Política, disciplina 

de Teoria Política e Inovação Democrática, bem como aprovou os seguintes nomes para a 

constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Álvaro de Vita (DCP-FFLCH, Titular, 

aposentado), Eduardo Cesar Leão Marques (DCP-FFLCH, titular, Presidente 1), Bruno Pinheiro 

Wanderley Reis (UFMG, titular), Luciana Ferreira Tatagiba (Unicamp, livre-docente) e Lígia 

Helena Hahn Lüchmann (UFSC, titular). Membros suplentes: Paolo Ricci (DCP-FFLCH, 

livredocente, Presidente 2), Glauco Peres da Silva (DCP-FFLCH, livre-docente, presidente 3), 

Rachel Meneguello (Unicamp, titular) e Vera Lucia Michalany Chaia (PUC-SP, livre-docente).Por 

conta do impedimento da participação do Prof. Bruno Pinheiro Wanderley Reis a Professora 

Rachel Meneghello passa a ser membro titular da referida comissão julgadora.  

No dia 30 de novembro de 2020, às oito horas, por videoconferência, pelo link 

https://meet.google.com/tic-fngf-xmk da plataforma do Google Meet e transmissão ao vivo no 

Youtube pelo link https://www.youtube.com/channel/UCNiH334YQslyClYxjkM0X8A, 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 oito horas e trinta minutos, o candidato 

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

oito horas e trinta minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato, Adrian Gurza Lavalle 

respondeu de modo consistente e esclarecedor às questões que lhe foram dirigidas pelos 

membros da banca. A Arguição do Memorial terminou às treze horas e trinta minutos. Às catorze 

horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada Sociedade Civil e Ecologias 

Organizacionais em São Paulo e na Cidade Do México: Uma análise de Redes. Em sua tese, o 

candidato analisa comparativamente a composição da sociedade civil da Cidade do México e de 

São Paulo, acrescentando importantes avanços teórico e analítico ao estudo do tema. Esta fase 

do concurso terminou às 19:15 horas.  

No dia 01 de dezembro de 2020, oito horas e trinta minutos, na sala de treinamento e pela 

plataforma do Google Meet, 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 “Representação, participação e intermediação 

política”, foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita 

pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020. Às 

catorze horas, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.  

No dia 02 de dezembro de 2020, às catorze horas, por videoconferência, pela plataforma do 

Google Meet e transmissão ao vivo pelo Youtube, iniciou-se a prova didática sobre o tema 

“Estado e interesses sociais organizados “, que foi realizada em 58 minutos. Ao longo de sua 

exposição, o candidato demonstrou amplo domínio sobre os fundamentos teóricos do tema e 
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vasto conhecimento da literatura associada aos temas do pluralismo e do neocorporativismo. O 

candidato demonstrou grande capacidade de organização para exposição do tema, tendo um 

desempenho destacado. Às quinze horas e quinze minutos, o candidato fez a leitura da prova 

escrita. Em seu texto, o candidato discorreu com grande precisão sobre o tema sorteado, 

demonstrando vasto conhecimento e domínio dos debates centrais do campo. Após o término 

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

um dos examinadores, sendo elas: Eduardo Cesar Leão Marques: 10 (dez inteiros) (aprovado); 

Prof. Dr. Álvaro de Vita: 10 (dez inteiros) (aprovado); Rachel Meneghello: 10 (dez inteiros) 

(aprovado); Luciana Ferreira Tatagiba: 10 (dez inteiros) (aprovado); Lígia Helena Hahn 

Lüchmann: 10 (dez inteiros) (aprovado). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em 

vista que o candidato, Professor Adrian Gurza Lavalle, satisfez às exigências para a Livre-

docência, considera-o habilitado na área de Teoria Política e Inovação Democrática e submete 

o Relatório Final para apreciação da Congregação. 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, EM SESSÃO ORDINARIA DE 10 DE 

DEZEMBRO DE 2020 


