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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, ÁREA DE SEMÂNTICA FORMAL. 
CANDIDATO INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR MARCELO BARRA FERREIRA. 
O Professor Doutor Marcelo Barra Ferreira submeteu-se às provas do concurso para a Livre-docência 
(Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa de Tese) de 06 a 08 de novembro de 2018, nos 
termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 013/2018 de 23/06/2018 (Prot. Nº 
18.5.388.8.0) A Congregação, em reunião ordinária de 27/09/2018, aceitou o pedido de inscrição do candidato 
Professor Doutor Marcelo Barra Ferreira no concurso público de títulos e provas visando à obtenção de título 
de Livre-docência no Departamento de Linguística, área de Semântica Formal, bem como aprovou os 
seguintes nomes para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Ana Lucia de Paula Muller 
(DL-FFLCH-USP, Livre-Docente, Presidente 1), João Vergílio Gallerani Cuter (DF-FFLCH-USP, Livre-Docente, 
Presidente 2), Roberta Pires de Oliveira (UFSC, Titular), Ana Maria Tramunt Ibaños (PUC-RS, Titular) e Brenda 
Selva Laca Luque (Universidad de La República Uruguay, Titular). Suplentes: Profs. Drs. Maria Cristina 
Fernandes Salles Altman (DL-FFLCH-USP, Titular aposentada), Maria Aparecida Corrêa Ribeiro Torres Morais 
(DLCV-FFLCH-USP, Livre-Docente, Presidente 3), Rodolfo Ilari (UNICAMP, Titular), Marcelo Finger (IME-USP, 
Titular) e Charlotte Marie Chambelland Galves (UNICAMP, Titular). No dia 06 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 da lista de pontos para a prova escrita. Às nove horas, o candidato tomou ciência do 
calendário e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com eles.  Às nove horas e cinco minutos, 
iniciou-se a Arguição de Memorial. O candidato, Prof. Dr. Marcelo Barra Ferreira, defendeu brilhantemente seu 
memorial, respondendo a todas as questões levantadas pela Comissão Julgadora. Às catorze horas, iniciou-se 
a Defesa de Tese, apresentada sob o título “Estudos formais sobre a semântica nominal e verbal do 
português.”. O candidato, Prof. Dr. Marcelo Barra Ferreira, apresentou e debateu às arguições de forma 
exemplar, deixando clara sua competência e domínio do assunto. No dia 07 de novembro de 2018, às nove 
horas, 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 “A 
Semântica verifuncional e o programa fregueano” foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, 
conforme opção prévia feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 008/2017 de 
22/02/2017. Às catorze horas, e quinze minutos, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto da Prova 
Didática.  No dia 08 de novembro de 2018, às catorze horas e quinze minutos, iniciou-se a prova didática sobre 
o tema “Plural e distribuição nas línguas naturais”, foi realizada em 49 minutos. O candidato ministrou sua 
aula abarcando de forma clara e precisa os tópicos relevantes do tema. Às quinze horas e trinta minutos, o 
candidato fez a Leitura da Prova Escrita, cujo conteúdo apresentou os elementos fundamentais requeridos na 
discussão do tema proposto. Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presidente declarou 
publicamente a média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Ana Lucia de Paula Muller: 10,0 (dez 
inteiros); João Vergílio Gallerani Cuter: 10,0 (dez inteiros); Roberta Pires de Oliveira: 10,0 (dez inteiros); Ana 
Maria Tramunt Ibaños: 10,0 (dez inteiros); e Brenda Selva Laca Luque: 10,0 (dez inteiros). Diante do exposto, a 
Comissão Julgadora, tendo em vista que o candidato, Professor Doutor MARCELO BARRA FERREIRA, 
satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-o habilitado na área de Semântica Formal, e submete 
o Relatório Final para apreciação da Congregação. 
Homologado pela Congregação, em sessão ordinária de 22 de novembro de 2018. 


