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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DOIS CARGOS DE
PROFESSOR DOUTOR, REF. MS-3, EM RDIDP, NO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E
VERNÁCULAS, ÁREA DE LÍNGUA E LITERATURA LATINA. CANDIDATOS INSCRITOS: DANIEL
PADILHA PACHECO DA COSTA, MARCELO VIEIRA FERNANDES E ALEXANDRE PINHEIRO
HASEGAWA.
De 16 a 18 de dezembro de 2015, no prédio da Administração da Faculdade, realizou-se o
concurso para provimento de dois cargos de Professor Doutor no Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas, área de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo, conforme Edital FFLCH/FLC nº 010/2015 de 23/05/2015
(Proc.2015.1.1977.8.0).
A Congregação, em reunião de 27 de agosto de 2015, aceitou o pedido de inscrição de todos os
candidatos, bem como aprovou os nomes dos Professores Doutores: Paulo Martins (Livre-docente,
DLCV/FFLCH, Presidente), Adriano Aprigliano (Doutor, DLCV/FFLCH), Brunno Vinicius Gonçalves Vieira
(Doutor, UNESP/Araraquara), Fábio Paifer Cairolli (Doutor, UFF) e Alexandre Agnolon (Doutor,
UFOP/MG).
No dia 16 de dezembro de 2015, a partir das oito horas e trinta minutos, tiveram início os trabalhos
com a instalação da Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a elaboração da lista de
pontos para a prova escrita. O candidato Daniel Padilha Pacheco da Silva não compareceu ao certame.
Às oito horas e quarenta e cinco minutos, os candidatos tomaram ciência do calendário e da lista de
pontos para a prova escrita, concordando com ambos.
Às nove horas teve início à Arguição de Memorial do candidato Marcelo Costa Vieira e às dez
horas, a do candidato Alexandre Pinheiro Hasegawa.
No dia 17 de dezembro de 2015, às oito horas e quarenta e cinco, teve início a prova escrita. O
ponto sorteado foi o nº 03 “Elegia: Ovídio”. A prova obedeceu às regras previstas, tendo sido
elaborada, conforme opção prévia feita pelos candidatos, manuscrita e no computador, obedecendo aos
termos dispostos na Portaria FFLCH nº 027/2010, publicada em 26/10/2010. Durante sessenta minutos,
após o sorteio do ponto, os candidatos tiveram acesso a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos para consulta, nos termos da legislação em vigor. Às treze horas e quarenta e cinco
minutos ocorreu o término da prova, que foi reproduzida em cópias e distribuída aos membros da
Comissão Julgadora.
Às catorze horas, o candidato Marcelo Vieira Fernandes realizou a leitura de sua prova Escrita. Às
quatorze horas e trinta minutos, o candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e,
concordando com a mesma, sorteou o ponto nº 01 – “Épica: Virgílio”. Às quinze horas, o candidato
Alexandre Pinheiro Hasegawa realizou a leitura de sua prova Escrita. Às quinze horas e trinta minutos, o
candidato tomou ciência da lista de pontos para a Prova Didática e, concordando com a mesma, sorteou
o ponto nº 09 – “Historiografia: Salústio”.

No dia 18 de dezembro de 2015, às quatorze horas e trinta minutos teve início a prova didática do
candidato Marcelo Vieira Fernandes. O Senhor Presidente, Professor Doutor Paulo Martins, após
transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o
ponto, sorteado com antecedência de vinte e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar,
tendo sido efetuada em cinquenta e cinco minutos.
Às quinze horas e trinta minutos teve início a prova didática do candidato Alexandre Pinheiro
Hasegawa. O Senhor Presidente, Professor Doutor Paulo Martins, após transmitir as instruções
referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com
antecedência de vinte e quatro horas. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido efetuada em
sessenta minutos.
Após a verificação das notas, a Comissão Julgadora, definiu a média final de cada um dos
examinadores, que são as seguintes: Prof. Dr. Paulo Martins: Marcelo Vieira Fernandes: 9,3 (nove
inteiros e três décimos) (aprovado e indicado); Alexandre Pinheiro Hasegawa: 10,0 (dez inteiros)
(aprovado e indicado); Prof. Dr. Adriano Aprigliano: Marcelo Vieira Fernandes: 9,3 (nove inteiros e três
décimos) (aprovado e indicado); Alexandre Pinheiro Hasegawa: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado);
Prof. Dr. Brunno Vinicius Gonçalves Vieira: Marcelo Vieira Fernandes: 9,3 (nove inteiros e três
décimos) (aprovado e indicado); Alexandre Pinheiro Hasegawa: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado);
Prof. Dr. Fábio Paifer Cairolli: Marcelo Vieira Fernandes: 9,3 (nove inteiros e três décimos) (aprovado e
indicado); Alexandre Pinheiro Hasegawa: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado); Prof. Dr. Alexandre
Agnolon: Marcelo Vieira Fernandes: 9,3 (nove inteiros e três décimos) (aprovado e indicado); Alexandre
Pinheiro Hasegawa: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado).
Em seguida, o Senhor Presidente, proclamou publicamente o resultado, no qual foram aprovados
e indicados os candidatos Marcelo Vieira Fernandes e Alexandre Pinheiro Hasegawa para o
preenchimento das vagas existentes. O referido relatório fará parte integrante do processo citado e será
submetido à apreciação da Congregação.
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