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EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  LLIIVVRREE  DDOOCCÊÊNNCCIIAA  

 

Nos termos do artigo 208 a 222 do Regimento Geral da Universidade, recebeu a 

senhora Diretora da Faculdade de Ciências Sociais, Profa. Dra. Mariza Romero, 

solicitação de abertura de Edital para Concurso de Livre Docência em Antropologia, 

que submetido ao Conselho da Faculdade de Ciências Sociais foi aprovado, 

conforme segue: 

II..  DDAASS  IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  

A inscrição será efetuada no Expediente da Faculdade de Ciências Sociais, sala S18, Prédio Sede da PUC-SP, das 9 

às 20 horas, no período de 16/09/2014 à 22/09/2014, e o requerimento será dirigido à Direção da Faculdade em 

impresso próprio, fornecido pelo Expediente. 

1. Ao requerimento de inscrição deverão ser juntados, conf. art. 213 do Regimento: 

a) Cópia do diploma de Doutor, devidamente registrado; 

b) Documentação comprovando o exercício docente; 

c) Indicação da área de pesquisa/docência do candidato; 

d) 10 (dez) exemplares de tese original redigida em português; 

e) 07 (sete) exemplares de memorial circunstanciado dos títulos, trabalhos e atividades realizadas, bem como 

outras informações que permitam avaliação de seus méritos; 

f) Curriculum Vitae na Plataforma Lattes ou equivalente, documentado. 

2. Poderão candidatar–se ao título de Livre Docente os portadores do título de doutor que à data da inscrição tenham 

obtido o título há pelo menos 2 (dois) anos e contem 05 (cinco) anos de exercício de magistério em 

estabelecimento de ensino superior reconhecido. 

IIII..  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  

1. O concurso será realizado em data a ser confirmada, no presente ano letivo, sendo vedada a realização do 

mesmo, no período de férias escolares, tendo em vista a preservação da publicidade. 

2. O Concurso para obtenção do título de Livre Docente constará das seguintes provas: 

Argüição Pública de tese que constará: 

a) da apresentação pelo candidato, por 30 (trinta) minutos, de súmula da tese inédita; 
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b) arguição pela banca examinadora, cabendo a cada examinador, no máximo, 30 (trinta) minutos e igual tempo 

ao candidato para a resposta. 

Prova de Títulos que consistirá na avaliação dos seguintes quesitos: 

a) trabalhos publicados; 

b) memorial documentado; 

c) títulos universitários, diplomas e outras distinções universitárias e acadêmicas 

Prova didática 

Prova didática consistente em uma aula sobre um dos 10 (dez) temas organizados pelo Departamento, sorteado 

com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, não coincidente com o tema sorteado para a prova escrita. A prova 

didática terá a duração máxima de 60 (sessenta) minutos, ministrada em sessão pública. 

Prova Escrita que deverá observar as seguintes orientações: 

a) deverá versar sobre tema pertinente a área de Antropologia sorteado dentre 10 (dez), organizados pelo 

Departamento de Antropologia; 

b) a relação dos temas organizada pelo Departamento será divulgada com pelo menos 30(trinta) dias de 

antecedência da data da realização do concurso. 

c) A duração da prova será de 04 (quatro) horas, cuja contagem terá início 01 (uma) hora após o sorteio do 

tema, a fim de que o candidato possa preparar o conteúdo da prova, valendo-se do material que julgar 

necessário. 

Pontos a serem sorteados para prova didática 

1. Cultura e Cidade 

2. A Questão da Identidade Cultural 

3. Diversidades Culturais Contemporâneas 

4. Cultura e Consumo 

5. Cultura e Globalização 

6. Lazer e entretenimento 

7. Lazer e Práticas Corporais 

8. O Debate sobre a Cultura Popular 

9. Cultura e Patrimônio 

10. Tradição e Modernidade 
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Banca Examinadora 

Membros Titulares 

Prof.ª Dr.ª Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira 

Titular do Departamento de Antropologia PUC/SP (Presidente) 

Prof.ª Dr.ª Josildeth Gomes Consorte 

Titular do Departamento de Antropologia PUC/SP 

Prof. Dr. Guilherme Simões Gomes Junior  

Associado do Departamento de Antropologia PUC/SP 

Livre Docente em Sociologia da Cultura pela USP 

Prof. Dr. Ruben Oliven 

Titular do Departamento de Antropologia da UFRGS 

Prof. Dr. Renato Ortiz 

Titular do Departamento de Sociologia da Unicamp 

Membros Suplentes 

Prof.ª Dr.ª Maria Helena Villas Boas Concone 

Titular do Departamento de Antropologia PUC/SP 

Prof. Dr. Heitor Frúgoli Jr. 

Doutor do Departamento de Sociologia da Unicamp 

Livre Docente em Antropologia pela USP 

IIIIII..  DDOOSS  CCAASSOOSS  OOMMIISSSSOOSS  

Casos omissos serão decididos pela Comissão do Concurso reservando-se a Direção da Faculdade como instância 

de recurso. 

 

 

São Paulo, 1° de setembro de 2014. 

 

Prof.ª Drª Mariza Romero 

Diretora e Presidente do Conselho da Faculdade de Ciências Sociais 


