
sábado, 14 de dezembro de 2019 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (237) – 365 

RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE NO DEPARTAMENTO DE LETRAS 

CLÁSSICAS E VERNÁCULAS. ÁREA: LÍNGUA E LITERATRURA GREGA, 

DISCIPLINA: LITERATURA GREGA (C). CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA 

DOUTORA GIULIANA RAGUSA DE FARIA. 

A Professora Doutora Giuliana Ragusa de Faria 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 2019, nos termos da legislação vigente na USP, conforme Edital FFLCH nº 014/2019 

de 29/06/2019 (Prot. Nº 19.5.507.8.0)  

A Congregação, em reunião ordinária de 12/09/2019, aceitou o pedido de inscrição da candidata, 

Professora Doutora Giuliana Ragusa de Faria, no concurso público de títulos e provas visando à 

obtenção de título de Livre-docência no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de 

Língua e Literatura Grega, disciplina Literatura Grega (C), bem como aprovou os seguintes nomes 

para a constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Paula da Cunha Corrêa (DLCV-

FFLCH/USP, livre-docente, Presidente), Adriane da Silva Duarte (DLCV-FFLCH, livre-docente), 

Isabella Tardin Cardoso (UNICAMP, livre-docente), Jacyntho José Lins Brandão (UFMG, titular) e 

Trajano Augusto Ricca Vieira (UNICAMP, livre-docente). 

No dia 12 de novembro de 2019, às nove 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. Às nove horas e trinta minutos, a candidata tomou ciência do calendário e da lista de 

pontos para a prova escrita, concordando com eles.  

Às nove horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a Arguição de Memorial. A candidata, tendo 

ouvido a arguição dos membros da Comissão Julgadora, respondeu satisfatoriamente a cada um 

dos arguidores, demonstrando comprometimento com docência, pesquisa, extensão e gestão em 

nível esperado para um professor livre-docente.  

Às catorze horas e trinta minutos, iniciou-se a Defesa de Tese, intitulada “DE DESEJOS E BODAS, 

ARDIS E RUÍNAS: AFRODITE NAS CANÇÕES DE SIMÔNIDES E BAQUÍLIDES”. Em sua tese, a candidata 

abordou o corpus e tema com erudição, agudez analítica, além de clareza evidenciada na ótima 

qualidade de sua expressão. A Comissão Julgadora ressalta, ainda, que a tese se insere dentro 

de um projeto mais amplo de pesquisa, iniciado desde o mestrado, e é, portanto, consistente com 

a trajetória intelectual pregressa da candidata.   

No dia 13 de novembro de 2019, às nove horas e trinta minutos, ocorreu o sorteio do ponto e início 

da prova Escrita (com consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos durante 
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sessenta minutos, após o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “Estesícoro” 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 quinze horas, a candidata tomou 

ciência da lista e sorteou o ponto da Prova Didática.  

No dia 14 de novembro de 2019, às quinze horas, iniciou-se a prova didática sobre o tema 

“Álcman”, que foi realizada em cinquenta e cinco minutos. Ao longo de sua exposição, a 

candidata demonstrou domínio do tema, que ela expôs de maneira didática e com desenvoltura. 

A comissão julgadora registra sua notável coerência, precisão conceitual e rigor na escolha das 

fontes e da bibliografia atualizada.  

Às dezesseis horas e trinta minutos, a candidata fez a leitura da prova escrita. Em seu texto, 

selecionou de modo pertinente os fragmentos que examinou, revelando grande capacidade 

analítica. Em redação clara e fluente, fez uso adequado, ainda, de vasto repertório da poesia e 

mitologia grega de modo a sustentar sua argumentação.  

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

final de cada um dos examinadores, sendo elas: Paula da Cunha Corrêa: 10,0 (dez inteiros); 

Adriane da Silva Duarte: 10,0 (dez inteiros); Isabella Tardin Cardoso: 10,0 (dez inteiros); Jacyntho 

José Lins Brandão: 10,0 (dez inteiros); e Trajano Augusto Ricca Vieira: 10,0 (dez inteiros). Diante 

do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista que a candidata, Professor GIULIANA 

RAGUSA DE FARIA, satisfez às exigências para a Livre-Docência, considera-a habilitada na área 

de Língua e Literatura Grega, disciplina de Literatura Grega (C) e submete o Relatório Final para 

apreciação da Congregação. 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de ordinária de 12 de dezembro 

de 2019.  


