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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 BRASILEIRA, DISCIPLINA SÉCULO 
XIX: POESIA E PROVA. CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA DOUTORA CILAINE ALVES 
CUNHA. 
 

A Professora Doutora Cilaine Alves Cunha 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 setembro de 2016, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 
001/2016 de 05/03/2016 (Prot. Nº 16.5.134.8.7).  

A Congregação, em reunião ordinária de 19/05/2016, aceitou o pedido de inscrição da 

candidata Professora Doutora Cilaine Alves Cunha 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 Brasileira, disciplina Século XIX: Poesia e Prosa, bem como 

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

João Roberto Gomes de Faria (DLCV-FFLCH, Titular, Presidente), João Adolfo Hansen (DLCV-

FFLCH, Titular, aposentado), Rubens Luís Ribeiro Machado Júnior (ECA-USP, Livre-Docente), 

José Luís Jobim de Salles Fonseca (UFF, Titular) e Sílvia Maria Azevedo (UNESP-Assis, Livre-

Docente). O Presidente da Comissão Julgadora, Prof. Dr. João Roberto Gomes de Farias, 

manifestou impossibilidade de sua participação no referido concurso por e-mail enviado à 

Assistência Acadêmica, sendo substituído por seu suplente: Prof. Dr. Hélio de Seixas Guimarães 

(DLCV-FFLCH, Livre Docente).  

No dia 14 de setembro de 2016, às oito 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 e didática. 

Às oito horas e dez minutos, a candidata tomou ciência do cronograma das provas e em 

seguida iniciou-se a Arguição de Memorial. A candidata respondeu de maneira adequada e 

plenamente satisfatória a todas as questões que lhe foram feitas. 

Às treze horas e dez minutos, a candidata tomou ciência da lista e sorteou o ponto da 

Prova Didática. 

No dia 15 de setembro de 2016, às treze horas e dez minutos, iniciou-se a prova didática 

sobre o tema “A poesia de Gonçalves Dias” e foi realizada em cinquenta minutos, durante os 

quais a candidata mostrou total domínio sobre o assunto, tratado de maneira abrangente e com 

erudição crítica e teórica. 

 Às catorze horas e quinze minutos, a candidata tomou ciência da lista de pontos da 

Prova Escrita. 

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

“O Sublime e O Humor Irônico. Gonçalves Dias, Sousândrade, Álvares de Azevedo, 



Bernardo Guimarães, Manuel Antônio de Almeida e Machado de Assis”. A Comissão 

Julgadora considerou que a candidata teve excelente desempenho, demonstrando pleno 

domínio dos assuntos abordados na tese e desenvoltura nas respostas às questões postas pela 

banca. 

No dia 16 de setembro de 2016, às catorze horas e quinze 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 

“Gonçalves Dias: Meditação” foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme 

opção prévia feita pela candidata, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 027/2010, 

republicada em 26/10/2010.  

Às dezenove horas e vinte minutos, a candidata fez a Leitura da Prova Escrita. A 

Comissão Julgadora considerou que a candidata escreveu um texto abrangente, coerente, 

consistente e bem fundamentado a respeito do tema. 

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. Hélio de Seixas Guimarães: 

10,0 (dez inteiros), João Adolfo Hansen: 10,0 (dez inteiros), Rubens Luis Ribeiro Machado Júnior 

10,0 (dez inteiros), José Luís Jobim de Salles Fonseca: 10,0 (dez inteiros) e Sílvia Maria 

Azevedo: 10,0 (dez inteiros).  Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que a 

candidata, Professora CILAINE ALVES CUNHA, satisfez às exigências para a Livre-Docência, 

considera-a habilitada na área de Literatura Brasileira, disciplina Século XIX: Poesia e Prosa, e 

submete o Relatório Final para apreciação da Congregação. 
 

HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH-USP, EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/09/2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


