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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A 
OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE LETRAS 
CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, ÁREA DE LITERATURA GREGA, DISCIPLINA DE 
LITERATURA GREGA B. CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR BRENO 
BATTISTIN SEBASTIANI. 
 

O Professor Doutor Breno Battistin Sebastiani submeteu-se às provas do concurso para 

a Livre-Docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 14 

a 16 de junho de 2016, no Auditório Professor Paulo Carvalho Ferreira, Bloco 13 A do prédio da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Avenida Professor Lineu Prestes, 580 – Cidade 

Universitária - nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 001/2016 de 

05/03/2016 (Prot. Nº 16.5.00122.08.9).  

A Congregação, em reunião ordinária de 28/04/2016, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato Professor Doutor Breno Battistin Sebastiani no concurso público de títulos e provas 

visando à obtenção de título de Livre-docência no Departamento de Letras Clássicas e 

Vernáculas, área de Literatura Grega, disciplina de Literatura Grega B, bem como aprovou os 

seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Adriane da 

Silva Duarte (Livre-Docente, DLCV/FFLCH/USP, Presidente), Christian Werner (Livre-Docente, 

DLCV/FFLCH/USP), Jacyntho José Lins Brandão (Titular, UFMG), Maria Beatriz Borba 

Florenzano (Titular, MAE/USP) e Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa (Titular, UFMG). 

No dia 14 de junho de 2016, às oito horas e trinta minutos, 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 cinquenta e cinco minutos, o candidato tomou 

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

Às nove horas iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato demonstrou 

competências compatíveis ao título pretendido provando atividade constante e profícua na 

formação de pesquisadores, seja na graduação, seja na pós-graduação, engajamento 

institucional, liderança e iniciativa na condução de suas pesquisas e grupos de pesquisa, 

perfazendo o tripé que rege a vida universitária a saber, docência, pesquisa e extensão. 

Esclareceu e comentou a contento todos os pontos levantados pela banca examinadora. 

Às catorze horas, iniciou-se a Defesa de Tese, apresentada sob o título “Fracasso e 

verdade na recepção de Políbio e Tucídides”. A Comissão Julgadora considerou que a tese 

atende as exigências do Concurso de Livre-docência dando provas do conhecimento e 

maturidade intelectual do candidato. Durante as arguições dos membros da banca, o candidato 

respondeu com segurança e de modo satisfatório, provando completo domínio da matéria. 

No dia 15 de junho de 2016, às oito horas e cinquenta e cinco 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 nº 02 



“Homero: Odisseia, IX” foi elaborada no tempo regulamentar, em papel, conforme opção prévia 

feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 027/2010, republicada em 

26/10/2010. Às catorze horas, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova 

Didática.  

No dia 16 de junho de 2016, às catorze horas, iniciou-se a prova didática sobre o tema 

nº 10  “Políbio: Livro I” e foi realizada em 51 minutos, durante os quais a candidato expôs com 

clareza, segurança e consistência o tema da aula. 

Às quinze horas e quinze minutos, o candidato fez a Leitura da Prova Escrita. A 

Comissão Julgadora considerou que o candidato desenvolveu o tema de maneira competente, 

apresentando ideias originais, apoiadas em bibliografia pertinente ao tema. O texto resultante 

demonstra senso crítico em relação à teoria e em relação à obra examinada. 

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

média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Profs. Drs. Adriane da Silva Duarte: 10,0 

(dez inteiros), Christian Werner: 10,0 (dez inteiros), Jacyntho José Lins Brandão: 10,0 (dez 

inteiros), Maria Beatriz Borba Florenzano: 10,0 (dez inteiros) e Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa: 

10,0 (dez inteiros).  

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

BRENO BATTISTIN SEBASTIANI, satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-o 

habilitado na área de Literatura Grega, disciplina de Literatura Grega B e submete o Relatório 

Final para apreciação da Congregação. 
 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/06/2016.  
 

 


