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CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
NO DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, ÁREA DE MORFOLOGIA. CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA 
DOUTORA ANA PAULA SCHER. 
A Professora Doutora Ana Paula Scher submeteu-se às provas do concurso para a Livre-docência (Arguição 
do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 12 a 14 de novembro de 2018, nos termos da 
legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH/nº. 013/2018 de 23/06/2018 (Prot. nº 18.5.412.8.9). 
A Congregação, em reunião ordinária de 27/09/2018, aceitou o pedido de inscrição da candidata Professora 
Doutora Ana Paula Scher no concurso público de títulos e provas visando à obtenção do título de Livre-docente 
no Departamento de Linguística, área de Morfologia, bem como aprovou os seguintes nomes para a 
constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs.. Esmeralda Vailati Negrão (DL-FFLCH-USP, Titular, 
Presidente 1), Maria Aparecida Correa Ribeiro Torres Morais (DLCV-FFLCH-USP, Livre-docente, Presidente 
2), Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes (UNICAMP, Livre-docente), Maria Filomena Spatti Sandalo (UNICAMP, 
Livre-docente) e Maria José Gnatta Dalcuche Foltran (UFPR, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Margarida Maria 
Taddoni Petter (DL-FFLCH-USP, Livre-docente, aposentada), Maria Cristina Fernandes Salles Altman (DL-
FFLCH-USP, Titular aposentada), Mary Aizawa Kato (UNICAMP, Titular), Wilmar da Rocha d'Angelis 
(UNICAMP, Livre-docente) e Luciani Ester Tenani (UNESP, Livre-docente). No dia 12 de novembro de 2018, às 
oito horas e trinta minutos, iniciaram-se os trabalhos com a instalação da Comissão Julgadora, a determinação 
do calendário e a elaboração das listas de pontos para a prova escrita e didática. Às nove horas e vinte 
minutos, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com 
eles. Às nove horas e trinta minutos, a Senhora Presidente abriu os trabalhos e os membros da Comissão 
Julgadora fizeram suas arguições, tendo a candidata respondido plenamente a cada uma das perguntas feitas. 
A Comissão Julgadora, unanimemente, reconheceu a importância da trajetória acadêmica da candidata e seu 
comprometimento institucional. Às catorze horas e trinta minutos, iniciou-se a defesa de tese intitulada Por 
menos morfologia não concatenativa: uma análise localista para as formas nominais truncadas no 
português brasileiro. A pesquisa apresentada discute a formação de palavras da língua portuguesa rotuladas 
na literatura como palavras truncadas. O trabalho, que toma como base a teoria da Morfologia Distribuída, 
dialoga com outras abordagens atuais da teoria morfológica. Trata-se, portanto, de trabalho original, que 
discute pontos teóricos distintos, analisa fatos empíricos intrigantes e colabora para uma compreensão 
científica da língua portuguesa e da capacidade da linguagem. No dia 13 de novembro de 2018, às nove horas 
e vinte 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 
Derivação foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, conforme opção prévia feita pela candidata, 
obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 008/2017 de 22/02/2017. Às catorze horas e trinta minutos, a 
candidata tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática. No dia 14 de novembro de 2018, às 
catorze horas e trinta minutos, iniciou-se a prova didática sobre o tema Morfologia (não) concatenativa, que 
foi realizada em quarenta e cinco minutos. A candidata desenvolveu o tema de forma competente, trazendo 
para discussão uma literatura atualizada e pertinente da área dos estudos morfológicos.  
Às quinze horas e trinta e cinco minutos, a candidata fez a Leitura da Prova Escrita. A professora discorreu 
sobre o tema sorteado em texto muito bem organizado, descrevendo os processos derivacionais do modo 
como tratado tradicionalmente na área, para introduzir alguns problemas desse tratamento para os quais a 
teoria da Morfologia Distribuída oferece melhores soluções. Após o término da leitura da Prova Escrita, a 
Senhora Presidente declarou publicamente a média final de cada uma das examinadoras, sendo elas 
Esmeralda Vailati Negrão: 10,0 (dez inteiros); Maria Aparecida Correa Ribeiro Torres Morais: 10,0 (dez 
inteiros); Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes: 10,0 (dez inteiros); Maria José Gnatta Dalcuche Foltran: 10,0 (dez 
inteiros); e Maria Filomena Spatti Sandalo: 10,0 (dez inteiros).  Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 
em vista que a candidata, Professora ANA PAULA SCHER, satisfez às exigências para a Livre-docência, 
considera-a habilitada na área de Morfologia, e submete o Relatório Final para apreciação da Congregação. 
Homologado pela Congregação, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2018. 


