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RELATÓRIO FINAL CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR 
DOUTOR, REF. MS-3, EM RDIDP, NO DEPARTAMENTO DE LETRAS MODERNAS, ÁREA DE ESTUDOS 
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS EM INGLÊS. CANDIDATOS INSCRITOS PROFESSORES DOUTORES 
RAFAEL MATIELO, ADOLFO TANZI NETO, JONATHAS DE PAULA CHAGURI, FÁTIMA APARECIDA 
CEZARIN DOS SANTOS, PAULA CRISTINA BULLIO, PÂMELA FREITAS PEREIRA TOASSI, GUILHERME 
JOTTO KAWACHI, MARCOS CESAR POLIFEMI, THAÍS VALIM RAMOS, VLATKO BROZ, DANIEL DE 
MELLO FERRAZ, ANDRÉ NOGUEIRA XAVIER, MARIA DOLORES WIRTS BRAGA, JOANA DE SÃO 
PEDRO, FABIANA DE LACERDA VILAÇO, ELTON LUIZ ALIANDRO FURLANETTO, LUCIANA CARVALHO 
FONSECA, BIANCA RIGAMONTI VALEIRO GARCIA, ANA PAULA BIANCONCINI ANJOS, FERNANDO 
SILVÉRIO DE LIMA, MÔNICA DEITOS STEDILE MONAWAR, GRAZIELA PIGATTO BOHN, SAMIRA MURAD, 
KRÍCIA HELENA BARRETO, WILLIAM MINEO TAGATA, ANELISE SCOTTI SCHERER, MAÍRA SUECO 
MAEGAVA CÓRDULA E NAOMI JAMES SUTCLIFFE DE MORAES. 
 

No dia 28/11/2017, às 08h30, na Sala 122/124 do prédio da Administração desta Faculdade, iniciaram-
se os trabalhos do concurso para provimento de dois  cargos de Professor Doutor no Departamento de Letras 
Modernas, Área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, de acordo com o Estatuto e o Regimento da 
Universidade de São Paulo e o Regimento da Faculdade (conforme Edital FFLCH/FLM nº 016/2017 de 
29/04/2017, Proc.: 2017.1.899.8.7). Ao citado concurso inscreveram-se os candidatos acima mencionados. A 
Congregação da FFLCH-USP, em sessões ordinárias realizadas em 28/09/2017 e 23/11/2017, APROVOU em 
votação aberta e nos termos da legislação vigente, as inscrições dos candidatos Rafael Matielo, Adolfo Tanzi 
Neto, Jonathas de Paula Chaguri, Fatima Aparecida Cezarin dos Santos, Paula Cristina Bullio, Pâmela Freitas 
Pereira Toassi, Guilherme Jotto Kawachi, Marcos Cesar Polifemi, Thaís Valim Ramos, Vlatko Broz, Daniel de 
Mello Ferraz, André Nogueira Xavier, Maria Dolores Wirts Braga, Joana de São Pedro, Fabiana de Lacerda 
Vilaço, Elton Luiz Aliandro Furlanetto, Luciana Carvalho Fonseca, Bianca Rigamonti Valeiro Garcia, Ana Paula 
Bianconcini Anjos, Fernando Silvério de Lima, Monica Deitos Stedile Monawar, Graziela Pigatto Bohn, Samira 
Murad, Krícia Helena Barreto, William Mineo Tagata, Anelise Scotti Scherer, Maíra Sueco Maegava Córdula e 
Naomi James Sutcliffe de Moraes; RETI-RATIFICOU o INDEFERIMENTO das inscrições dos candidatos Bruno 
Peron Loureiro (não apresentou prova de que é portador do título de Doutor outorgado ou reconhecido pela USP 
ou de validade nacional, conforme reza o inciso II do item 1 do edital), Elizabeth Belleza Flandoli (não 
apresentou a comprovação dos trabalhos publicados, atividades realizadas, conforme reza o inciso I do item1 do 
edital), Glauco Corrêa da Cruz Bacic Fratric (não apresentou Memorial circunstanciado, conforme reza o inciso I 
do item1 do edital) Maria Eugenia Witzler D'Esposito (não apresentou a comprovação dos trabalhos publicados, 
atividades realizadas, conforme reza o inciso I do item1 do edital), Tamer Thabet (não apresentou a 
comprovação dos trabalhos publicados, atividades realizadas, conforme reza o inciso I do item1 do edital), Jaime 
Cará Júnior (não apresentou título de doutor outorgado ou reconhecido pela USP), conforme reza o incisos II do 
item1 do edital) e Paula Cristina Lameu (não apresentou título de doutor outorgado ou reconhecido pela USP e a 
comprovação dos trabalhos publicados, atividades realizadas, conforme rezam os incisos I e II do item1 do 
edital). Na mesma sessão foram aprovados os seguintes nomes dos membros que comporão a Comissão 
Julgadora: Titulares Profs. Drs. Elizabeth Harkot de La Taille (DLM-FFLCH, Livre-Docente, Presidente 1), Marilia 
Mendes Ferreira (DLM-FFLCH, Livre-Docente, Presidente 2), Viviane Maria Heberle  (UFSC, Titular), Cristina 
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Arcuri Eluf (UNEB, Doutora) e Sandra Regina Buttros Gattolin de Paula (UFSCar, Doutora). A Professora 
Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, na presidência da referida Comissão, verificando a presença dos 
membros, deu início aos trabalhos, informando a desistência das candidaturas de Rafael Matielo, Paula Cristina 
Bullio, Thais Valim Ramos, Samira Murad, Krícia Helena Barreto e Naomi James Sutckiffe de Moraes e o não 
comparecimento dos candidatos Adolfo Tanzi Neto, Jonathas de Paula Chaguri, Pâmela Freistas Pereira  
Toassi, Guilherme Jotto Kawachi, André Nogueira Xavier e Maira Sueco Maegawa Córdula  no horário previsto. 
Em seguida, a Comissão Julgadora organizou o calendário geral das provas e lista de pontos para a Prova 
Escrita. Às 09h45, os candidatos presentes foram convidados a comparecer perante a Comissão Julgadora, a 
fim de tomar conhecimento do calendário geral das provas e da lista de pontos da Prova Escrita, concordando 
com eles. Nada mais havendo a tratar, os candidatos foram dispensados e a Comissão Julgadora encerrou os 
trabalhos do dia. 

No dia 29/11/2017, às 09h45, na Sala 18 A do prédio de Filosofia e Ciências Sociais desta Faculdade, 
ocorreu o sorteio do ponto da Prova Escrita e o ponto sorteado foi o n.º 10: Linguagem e construção de 
sentido na aprendizagem de Língua Inglesa. Em seguida, a  Senhora Presidente, Professora Doutora 
Elizabeth Harkot de La Taille, transmitiu as instruções referentes à prova, distribuiu folhas devidamente 
rubricadas aos candidatos, que passaram a discorrer sobre o ponto sorteado, por meio eletrônico ou manuscrito, 
de acordo com a opção prévia feita pelos próprios candidatos, e quando por meio eletrônico, sendo obedecidos 
os termos dispostos na Portaria FFLCH n.º 008/2017, republicada em 22/02/2017. 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 catorze horas, ocorreu o término da Prova Escrita de todos 
os candidatos. Neste momento, a Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, 
comunicou aos candidatos, a desistência da candidata Graziela Pigatto Bohn feita através de e-mail ao Serviço 
de Apoio Acadêmico. Foi apresentado novo calendário de provas reformulado com realocação dos horários dos 
candidatos Willian Mineo Tagata e Anelise Scotti Shcerer e os candidatos ao tomarem ciência, assinaram 
declaração de concordância. Conforme deliberado no novo calendário de provas, procederam-se às atividades, 
a saber: às 15h20, iniciou a - Arguição do Memorial da candidata Fátima Aparecida Cezarin dos Santos.  Às 
16h00, iniciou a leitura da prova escrita da candidata e as 16h20, a candidata tomou ciência da lista de pontos 
para a Prova Didática tendo sorteado o ponto de nº.  05: Abordagens teóricas à análise do discurso.  Às 
16h25, iniciou-se a arguição de Memorial do candidato Marcos Cesar Polifemi.  Às 17h05, o candidato iniciou a 
leitura da sua Prova Escrita e às 17h25 tomou ciência da lista de pontos da Prova Didática e concordando com 
ela sorteou o ponto nº 06: Perspectivas críticas sobre a relação Língua Inglesa, cultura e globalização.  Às 
17h30, iniciou-se a arguição do Memorial do candidato Vlatko Broz. Às 18h10, o candidato iniciou a leitura da 
sua Prova Escrita e às 18h30, tomou ciência da lista pontos da Prova Didática e concordando com ela, sorteou o 
ponto de nº.  01: Fonética e fonologia na graduação Letras-Inglês.  Ao término das atividades, a Comissão 
Julgadora atribuiu notas às provas e encerrou os trabalhos do dia. 
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No dia 30/11/2017, às 09h00, na sala de concursos do prédio da Administração desta Faculdade, 
iniciou-se a arguição do Memorial do candidato Daniel de Mello Ferraz. Às 09h40, o candidato iniciou a leitura da 
sua Prova Escrita e às 10h00, ao tomar ciência da lista pontos da Prova Didática, concordando com ela, sorteou 
o ponto de nº.  02: Aspectos semânticos e pragmáticos da Língua Inglesa na graduação Letras-Inglês. Às 
10h05, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Maria Dolores Wirts Braga. Às 10h45, a candidata iniciou 
a leitura da sua Prova Escrita e às 11h05, ao tomar ciência da lista pontos da Prova Didática, concordando com 
ela, sorteou o ponto de nº.  02: Aspectos semânticos e pragmáticos da Língua Inglesa na graduação 
Letras-Inglês. Às 11h10, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Joana de São Pedro. Às 11h50, a 
candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 12h10, ao tomar ciência da lista pontos da prova Didática, 
concordando com ela, sorteou o ponto de nº.  02: Aspectos semânticos e pragmáticos da Língua Inglesa na 
graduação Letras-Inglês.  Às 13h30, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Fabiana Lacerda Vilaço. 
Às 14h10, a candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 14h30, ao tomar ciência da lista pontos da 
prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº.  10: Gramática normativa e gramática descritiva 
na graduação Letras-Inglês.  Às 14h35, iniciou-se a arguição do Memorial do candidato Elton Luiz Aliandro 
Furlanetto. Às 15h15, o candidato iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 15h35, ao tomar ciência da lista 
pontos da prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº.  07: Redação de textos 
argumentativos e acadêmicos na graduação Letras-Inglês. 

Às 16h20, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática da candidata 
Fátima Aparecida Cezarin dos Santos. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, 
após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o 
ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada 
em cinquenta e cinco minutos. Às 17h25, teve início, em sessão pública, a Prova Didática candidato Marco 
Cesar Polifemi. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as 
instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com 
antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta e sete 
minutos. Às 18h30, teve início, em sessão pública, a Prova Didática do candidato Vlatko Broz. A Senhora 
Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, 
deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A 
prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em  cinquenta e três minutos.  Nada mais 
havendo a tratar, os candidatos foram dispensados e a Comissão Julgadora encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 01/12/2017, às 10h, na sala de concursos do prédio da Administração desta Faculdade, teve 
início, em sessão pública, a Prova Didática do candidato Daniel de Mello Ferraz. A Senhora Presidente, 
Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra 
ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu 
ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta e quatro minutos. Às 11h05, teve início, em sessão 
pública, a Prova Didática da candidata Maria Dolores Wirts Braga. A Senhora Presidente, Professora Doutora 
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Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que 
passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo 
regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta três minutos.  Às 12h10, teve início, em sessão pública, a 
Prova Didática da candidata Joana de São Pedro. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot 
de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer 
sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 
realizada em quarenta e seis minutos. Às 14h30, teve início, em sessão pública, a Prova Didática da candidata 
Fabiana de Lacerda Vilaço. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após 
transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, 
sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 
cinquenta e seis minutos.  Às 15h35, teve início, em sessão pública, a Prova Didática da candidata Elton Luiz 
Aliandro Furlanetto. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as 
instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com 
antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em quarenta e três 
minutos.  Ao término das atividades, a Comissão Julgadora atribuiu notas às provas e encerrou os trabalhos do 
dia. 

No dia 04/12/2017, às 09h00, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Luciana Carvalho 
Fonseca. Às 09h40, a candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 10h00, ao tomar ciência da lista 
pontos para prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº. 10. Gramática normativa e gramática 
descritiva na graduação Letras-Inglês. Às 10h05, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Bianca 
Rigamonti Valeiro Garcia. Às 10h45, a candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 11h05, ao tomar 
ciência da lista pontos para prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de n. º08. Morfossintaxe na 
graduação Letras-Inglês. Às 11h10, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Ana Paula Bianconcini 
Anjos. Às 11h50, a candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 12h10, ao tomar ciência da lista pontos 
para prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº. 09. Letramentos e as novas tecnologias na 
aprendizagem de Língua Inglesa Às 13h30 iniciou-se a arguição do Memorial do candidato Fernando Silvério 
de Lima. Às 14h10, o candidato iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 14h30, ao tomar ciência da lista 
pontos para prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº. 03. Pesquisas atuais acerca da 
Língua Inglesa como língua estrangeira e sua relação com a formação de professores de inglês como 
língua estrangeira. Às 14h35, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Mônica Deitos Stedile Monawar. 
Às 15h15, a candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 15h35, ao tomar ciência da lista pontos para 
prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº10. Gramática normativa e gramática descritiva 
na graduação Letras-Inglês Às 15h40, iniciou-se a arguição do Memorial do candidato Willian Mineo Tagata. 
Às 16h20, o candidato iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 16h40, ao tomar ciência da lista pontos para 
prova Didática, concordando com ela, sorteou o ponto de nº 05.  Abordagens teóricas à análise do discurso 
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Às 16h45, iniciou-se a arguição do Memorial da candidata Anelise Scotti Scherer. Às 17h25, a 
candidata iniciou a leitura da sua Prova Escrita e às 17h45, ao tomar ciência da lista pontos para prova Didática, 
concordando com ela, sorteou o ponto de nº. 01. Fonética e fonologia na graduação Letras-Inglês.  Nada 
mais havendo a tratar, os candidatos foram dispensados e a Comissão Julgadora encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 05/12/2017, às 10h, na sala de concursos do prédio da Administração desta Faculdade, teve 
início, em sessão pública, a Prova Didática da candidata Luciana Carvalho Fonseca. A Senhora Presidente, 
Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra 
à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao 
tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta minutos. Às 11h05, teve início, em sessão pública, a 
Prova Didática da candidata Bianca Rigamonti Valeiro Garcia. A Senhora Presidente, Professora Doutora 
Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que 
passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo 
regulamentar, tendo sido realizada em quarenta e um minutos.  Às 12h10, teve início, em sessão pública, a 
Prova Didática da candidata Ana Paula Bianconcini Anjos. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth 
Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a 
discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, 
tendo sido realizada em quarenta e sete minutos. Às 14h30, teve início, em sessão pública, a Prova Didática 
do candidato Fernando Silvério de Lima. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La 
Taille, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre 
o ponto, sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada 
em cinquenta e três  minutos. Às 15h35, teve início, em sessão pública, a Prova Didática da candidata Monica 
Deitos Stedile Monawar. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após 
transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, 
sorteado com antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em 
cinquenta e três minutos. Às 16h40, teve início, em sessão pública, a Prova Didática do candidato Willian 
Mineo Tagata. A Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as 
instruções referentes à prova, deu a palavra ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com 
antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta e um 
minutos. Às 17h45, teve início, em sessão pública, a Prova Didática da candidata Anelise Scotti Scherer. A 
Senhora Presidente, Professora Doutora Elizabeth Harkot de La Taille, após transmitir as instruções referentes à 
prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com antecedência regimental. 
A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em quarenta e dois minutos. Ao término das 
atividades, a Comissão Julgadora atribuiu notas às provas e encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 06/12/2017, a Comissão Julgadora procedeu ao julgamento final do concurso. A classificação 
final, face às médias atribuídas pelos examinadores é a seguinte: PROFA. DRA. ELIZABETH HARKOT DE LA 
TAILLE: Fátima Aparecida Cezarin dos Santos: 5,0 (cinco inteiros) (reprovada), Marcos Cesar Pollifemi: 6,9 
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(seis inteiros e nove décimos) (reprovado); Vlatko Broz: 8,4 (oito inteiros e quatro décimos) (aprovado); Daniel de 
Mello Ferraz: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado); Maria Dolores Wirts Braga: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); 
Joana de São Pedro: 7,4 (sete inteiros e quatro décimos) (aprovada);  Fabiana de Lacerda Vilaço: 6,3  (seis 
inteiros e três décimos) (reprovada); Elton Alliandro Furlanetto: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovado); 
Luciana Carvalho Fonseca: 8,9 (oito  inteiros e nove décimos) (aprovada e indicada); Bianca Rigamonti Valeiro 
Garcia: 6,9 (seis inteiros e nove décimos) (reprovada); Ana Paula Bianconcini Anjos: 7,4  (sete inteiros e quatro 
décimos) (aprovada); Fernando Silvério de Lima: 7,3 (sete inteiros e três décimos) (aprovado);  Mônica Deitos 
Stedile Monawar: 8,6 (oito inteiros e seis décimos) (aprovada); Willian Mineo Tagata: 8,3 (oito inteiros e três 
décimos) (aprovado)  e Anelise Scotti Sherer: 7,2 (sete inteiros e dois décimos) (aprovada). PROFA. DRA. 
MARÍLIA MENDES FERREIRA: Fátima Aparecida Cezarin dos Santos: 4,6  (quatro inteiros e seis décimos) 
(reprovada), Marcos Cesar Pollifemi: 6,1 (seis inteiros e um décimo) (reprovado); Vlatko Broz: 7,8  (sete inteiros 
e oito décimos) (aprovado); Daniel de Mello Ferraz: 9,4 (nove inteiros e quatro décimos) (aprovado e indicado); 
Maria Dolores Wirts Braga: 6,9 (seis inteiros e nove décimos) (reprovada); Joana de São Pedro: 6,9  (seis 
inteiros e nove décimos) (aprovada);  Fabiana de Lacerda Vilaço: 6,3  (seis inteiros e três décimos) (reprovada); 
Elton Alliandro Furlanetto: 6,5 (seis inteiros e cinco décimos) (reprovado); Luciana Carvalho Fonseca: 8,7 (oito  
inteiros e sete décimos) (aprovada e indicada); Bianca Rigamonti Valeiro Garcia: 6,2 (seis inteiros e dois 
décimos) (reprovada); Ana Paula Bianconcini Anjos: 7,3  (sete inteiros e três décimos) (aprovada); Fernando 
Silvério de Lima: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado);  Mônica Deitos Stedile Monawar: 8,6 (oito inteiros 
e seis décimos) (aprovada); Willian Mineo Tagata: 8,1 (oito inteiros e um décimo) (aprovado)  e Anelise Scotti 
Sherer: 7,2 (sete inteiros e dois décimos) (aprovada). PROFA. DRA. VIVIANE MARIA HEBERLE: Fátima 
Aparecida Cezarin dos Santos: 5,8  (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada), Marcos Cesar Pollifemi: 7,0  (sete 
inteiros) (aprovado); Vlatko Broz: 7,8 (sete inteiros e oito décimos) (aprovado); Daniel de Mello Ferraz: 9,6 (nove 
inteiros e seis décimos) (aprovado e indicado); Maria Dolores Wirts Braga: 7,1 (sete inteiros e um décimo) 
(aprovada); Joana de São Pedro: 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) (aprovada);  Fabiana de Lacerda Vilaço: 6,3  
(seis inteiros e três décimos) (reprovada); Elton Alliandro Furlanetto: 6,9 (seis inteiros e nove décimos) 
(reprovado); Luciana Carvalho Fonseca: 8,8 (oito  inteiros e oito décimos) (aprovada e indicada); Bianca 
Rigamonti Valeiro Garcia: 6,6 (seis inteiros e seis décimos) (reprovada); Ana Paula Bianconcini Anjos: 7,1  (sete 
inteiros e um décimo) (aprovada); Fernando Silvério de Lima: 7,3 (sete inteiros e três décimos) (aprovado);  
Mônica Deitos Stedile Monawar: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovada); Willian Mineo Tagata: 8,3 (oito 
inteiros e três décimos) (aprovado) e Anelise Scotti Sherer: 7,0 (sete inteiros) (aprovada). PROFA. DRA. 
CRISTINA ARCURI ELUF: Fátima Aparecida Cezarin dos Santos: 5,0 (cinco inteiros) (reprovada), Marcos Cesar 
Pollifemi: 6,2 (seis inteiros e dois décimos) (reprovado); Vlatko Broz: 7,6 (sete inteiros e seis décimos) 
(aprovado); Daniel de Mello Ferraz: 9,1 (nove inteiros e um décimo) (aprovado e indicado); Maria Dolores Wirts 
Braga: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); Joana de São Pedro: 6,8 (seis inteiros e oito décimos) (reprovada);  
Fabiana de Lacerda Vilaço: 6,1  (seis inteiros e um décimo) (reprovada); Elton Alliandro Furlanetto: 6,4 (seis 
inteiros e quatro décimos) (reprovado); Luciana Carvalho Fonseca: 8,7 (oito  inteiros e sete décimos) (aprovada 
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e indicada); Bianca Rigamonti Valeiro Garcia: 6,0 (seis inteiros) (reprovada); Ana Paula Bianconcini Anjos: 7,0  
(sete inteiros) (aprovada); Fernando Silvério de Lima: 7,3 (sete inteiros e três décimos) (aprovado);  Mônica 
Deitos Stedile Monawar: 8,1 (oito inteiros e um décimo) (aprovada); Willian Mineo Tagata: 7,9 (sete inteiros e 
nove décimos) (aprovado)  e Anelise Scotti Sherer: 6,2 (seis inteiros e dois décimos) (aprovada). PROFA. DRA. 
SANDRA REGINA BUTTROS GATTOLIN DE PAULA: Fátima Aparecida Cezarin dos Santos: 6,0 (seis inteiros) 
(reprovada), Marcos Cesar Pollifemi: 7,2 (sete inteiros e dois décimos) (aprovado); Vlatko Broz: 7,4 (sete inteiros 
e quatro décimos) (aprovado); Daniel de Mello Ferraz: 10,0 (dez inteiros) (aprovado e indicado); Maria Dolores 
Wirts Braga: 7,0 (sete inteiros) (aprovada); Joana de São Pedro: 7,6 (sete inteiros e seis décimos) (aprovada);  
Fabiana de Lacerda Vilaço: 6,5  (seis inteiros e cinco décimos) (reprovada); Elton Alliandro Furlanetto: 6,2 (seis 
inteiros e dois décimos) (reprovado); Luciana Carvalho Fonseca: 8,8 (oito  inteiros e oito décimos) (aprovada e 
indicada); Bianca Rigamonti Valeiro Garcia: 6,9 (seis inteiros e nove décimos) (reprovada); Ana Paula 
Bianconcini Anjos: 7,1  (sete inteiros e um décimo) (aprovada); Fernando Silvério de Lima: 7,6 (sete inteiros e 
seis décimos) (aprovado);  Mônica Deitos Stedile Monawar: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovada); Willian 
Mineo Tagata: 8,3 (oito inteiros e três décimos) (aprovado)  e Anelise Scotti Sherer: 7,2 (sete inteiros e dois 
décimos) (aprovada). 

Após a verificação das notas e médias, a Comissão Julgadora reprovou os candidatos Fatima 
Aparecida Cezarin dos Santos, Marcos Cesar Polifemi,  Fabiana Lacerda Vilaço, Elton Luiz Aliandro Furlanetto, e 
Bianca Rigamonti Valeiro Garcia; aprovou os  Vlatko Broz, Daniel de Mello Ferraz, Maria Dolores Wirts Braga, 
Joana de São Pedro, Luciana Carvalho Fonseca, Ana Paula Bianconcini Anjos, Fernando Silvério de Lima, 
Mônica Deitos Stedile Monawar, Willian Mineo Tagata e Anelise Scotti Sherer e indicou os candidatos DANIEL 
DE MELLO FERRAZ e LUCIANA CARVALHO FONSECA para o preenchimento das vagas existentes. O 
referido relatório será submetido à apreciação da Congregação. 

 
HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO DA FFLCH/USP EM SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/12/2017. 


