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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À 
OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE LETRAS 
CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, ÁREA DE LITERATURA PORTUGUESA, OPÇÃO 1: 
LITERATURA PORTUGUESA: DA IDADE MÉDIA À CONTEMPORANEIDADE. CANDIDATO 
INSCRITO: PROF. DR. JOSÉ HORÁCIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA. 

O Professor Doutor José Horácio de Almeida Nascimento Costa submeteu-se às provas 

do concurso para a Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, Prova Escrita e Defesa 

de Tese) de 19 a 22 de outubro de 2020, nos termos da legislação vigente na USP, conforme 

Edital FFLCH nº 001/2020 de 29/02/2020 (Prot. Nº 20.5.96.8.2)  

A Congregação, em reunião ordinária de 20/08/2020, aceitou o pedido de inscrição do 

candidato, Professor Doutor José Horácio de Almeida Nascimento Costa, no concurso público de 

títulos e provas visando à obtenção do título de Livre-docente do Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas, área de Literatura Portuguesa, opção 1: Literatura Portuguesa: da Idade 

Média à Contemporaneidade, bem como aprovou os seguintes nomes para a constituição da 

Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. Mário César Lugarinho (DLCV-FFLCH, livre-docente, 

presidente 1), Flávia Maria Ferraz Sampaio Corradin (DLCV-FFLCH, livre-docente), Prof. Dr. 

Antonio Lisboa Carvalho de Miranda (UnB, titular), Myriam Corrêa de Araújo Ávila (UFMG, titular) 

e Maria Ester Maciel de Oliveira Borges (UFMG, titular). 

No dia 19 de outubro de 2020, às catorze horas, por videoconferência, na plataforma do 

Google Meet, pelo link meet.google.com/jmv-yipo-pyx, transmitido ao vivo, pelo Youtube, deu-se 

início aos trabalhos,  com a instalação da Comissão Julgadora, a determinação do calendário e a 

elaboração da lista de pontos para as provas Escrita e Didática. Às catorze horas e quinze minutos, 

o candidato tomou ciência do calendário e da lista e sorteio de pontos para a Prova Escrita. Às 

catorze e trinta minutos, teve início da Arguição do Memorial, O candidato respondeu a todas as 

questões formuladas pelos membros da comissão julgadora, tendo terminado a Arguição do 

Memorial às dezenove horas e trinta minutos. 

No dia 20 de outubro de 2020, às catorze horas e quinze minutos, na sala de Treinamentos 

e via plataforma do Google Meet, pelo link https://meet.google.com/kdq-xfgr-oxe, 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 das Tendências 

Intermediárias do Século XX, foi elaborada no tempo regulamentar, manuscrita, conforme opção 

prévia feita pelo candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 

05/05/2020.  

No dia 21 de outubro de 2020, às nove horas, por videoconferência, na plataforma do 

Google Meet, pelo link meet.google.com/enx-djyy-hcf, transmitido ao vivo, pelo youtube, iniciou-se 

a defesa de Tese, intitulada Tomos 1 e 2: Ensaios e Poesias. Em sua tese, o candidato 

apresentou os eixos constituintes de suas pesquisas realizadas ao longo de 19 anos na FFLCH e 

em seguida respondeu a todas as questões formuladas pela Comissão Julgadora. Às catorze 

horas e trinta minutos foi dada ao candidato ciência da lista de pontos da Prova Didática e foi 

realizado o seu sorteio. O ponto sorteado foi de nº. 06 - Realismo/Naturalismo. 

No dia 22 de outubro de 2020, as catorze horas e trinta minutos, por videoconferência, na 

plataforma do Google Meet, pelo link meet.google.com/yah-arhd-ioh, transmitido ao vivo, pelo 

Youtube, iniciou-se a prova didática sobre o tema “Realismo/Naturalismo”, que foi realizada em 58 

https://meet.google.com/jmv-yipo-pyx
https://meet.google.com/kdq-xfgr-oxe
https://meet.google.com/enx-djyy-hcf
https://meet.google.com/yah-arhd-ioh


quarta-feira, 4 de novembro de 2020 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 130 (217) – 311 
 

 

minutos. Ao longo de sua exposição, o candidato discorreu sobre o tema, com ênfase na poesia 

de Antero de Quental. 

Às, quinze horas e trinta e cinco minutos, deu-se início, por videoconferência, na 

plataforma do Google Meet, pelo link https://meet.google.com/yah-arhd-ioh  a leitura da prova 

escrita. Em seu texto, o candidato apresentou a leitura circunstanciada das obras de Jorge de 

Sena, Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro.  

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

média final de cada um dos examinadores, sendo elas: Mário César Lugarinho: 8,9 (oito inteiros e 

nove décimos) (aprovado); Flávia Maria Ferraz Sampaio Corradin: 9,9 (nove inteiros e nove 

décimos) (aprovado); Antonio Lisboa Carvalho de Miranda: 9,7 (nove inteiros e sete décimos) 

(aprovado); Myriam Corrêa de Araújo Ávila: 10,0 (dez inteiros) (aprovado); Maria Ester Maciel de 

Oliveira Borges: 10,0 (dez inteiros) (aprovado). Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo 

em vista que o candidato, Professor José Horácio de Almeida Nascimento Costa, satisfez às 

exigências para a Livre-docência, considera-o habilitado na área de área de Literatura Portuguesa, 

opção 1: Literatura Portuguesa: da Idade Média à Contemporaneidade e submete o Relatório Final 

para apreciação da Congregação. 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão extraordinária de 29/10/2020. 

 


