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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO PARA 
PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS, ÁREA DE 
SÂNSCRITO. CANDIDATO INSCRITO: ADRIANO APRIGLIANO. 
 
De 09 a 11 de março de 2020, ás 08h30, na sala de concursos do prédio da Administração da Faculdade, 
iniciaram-se os trabalhos do concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor no Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo, área de Sânscrito, Edital FFLCH/FLC nº. 022/2019 de 31/08/2019 (Proc. 2019.1.3474.8.9). 
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária realizada em 12/12/2019, aprovou o pedido de 
inscrição do candidato Adriano Aprigliano bem como os seguintes nomes para compor a Comissão 
Julgadora do referido concurso. Membros Titulares: Profs. Drs. Lilian Cristina Gulmini (DLCV, doutora, 
Presidente 1), Maria Valíria Aderson de Mello Vargas (DLCV, doutora aposentada), Giuseppe Ferraro 
(UFMG, doutor), Roberto de Andrade Martins (UFSCar, livre-docente) e Dilip Loundo (UFJF, doutor). 
Às 08h30, a presidente da referida comissão, Profa. Dra. Lilian Cristina Gulmini, verificando a presença de 
todos, deu início aos trabalhos. Às 09h20, o candidato, perante a comissão julgadora, tomou conhecimento 
do cronograma de provas e da lista de pontos para a prova escrita, concordando com eles. Nada mais 
havendo a tratar, a Comissão Julgadora encerrou os trabalhos do dia. 
 No dia 10/03/2020, às 09h20, na sala de Treinamento, ocorreu o sorteio do ponto para a prova escrita, 

tendo sido sorteado o ponto nº 10 – Mahãbhãrata, Rãmãyãna ou Purãnas: épica e formação do 
Hinduísmo. Ato contínuo, deu-se o inicio à prova escrita, elaborada em computador, conforme opção 

prévia feita pelo candidato, sendo obedecido aos termos dispostos na Portaria FFLCH nº 008/2017, 
publicada em 22/02/2017. Às 14h20, ocorreu o término da Prova Escrita. Às 14h30, na sala de Defesas, 
deu-se início à leitura da Prova Escrita.  
Em seguida, a Comissão Julgadora atribuiu notas a essa prova e definiu o resultado da primeira fase, 
conforme as notas finais dos examinadores: CANDIDATO: ADRIANO APRIGLIANO: Profa. Dra. Lilian 
Cristina Gulmini: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos) (aprovado); Profa. Dra. Maria Valíria Aderson de Mello 
Vargas 10,0 (dez inteiros) (aprovado); Prof. Dr. Giuseppe Ferraro: 10,0 (dez inteiros) (aprovado): Prof. Dr. 
Roberto de Andrade Martins: 8,0 (oito inteiros) (aprovado) e Prof. Dr. Dilip Loundo: 8,0 (oito inteiros) 
(aprovado).  
A Profa. Dra. Lilian Cristina Gulmini, presidente da Comissão Julgadora, proclamou o resultado no qual foi 
aprovado o candidato Adriano Aprigliano para a segunda fase do concurso. Ato continuo, o candidato tomou 
ciência do resultado e do cronograma de provas para a segunda fase.  
Ás 15h45, na sala de Defesas do prédio da Administração da Faculdade, iniciou-se em sessão pública a 
Prova pública de arguição do memorial. O candidato respondeu a todas as perguntas que lhe foram 
formuladas. Às 16h15, tomou ciência da lista da prova didática, sorteando o ponto nº 05 –  Língua 
sânscrita, morfossintaxe: características do gênero lírico clássico (kãvya).  
No dia 11/03/2020, às 16h15, na sala de concursos do prédio da Administração desta Faculdade, teve 
início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática. A Senhora Presidente, 
Professora Doutora Lilian Cristina Gulmini, após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra 
ao candidato, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado com a antecedência regimental. A prova 
obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta minutos. Às 17h15, a Comissão 
Julgadora atribuiu nota às provas e procedeu ao julgamento final do concurso. A classificação final, face às 
médias atribuídas pelos examinadores é a seguinte:  
Profa. Dra. Lilian Cristina Gulmini: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado e indicado);  
Profa. Dra. Maria Valíria Aderson de Mello Vargas: 9,9 (nove inteiros e nove décimos) (aprovado e 
indicado);  
Prof. Dr. Giuseppe Ferraro: 9,6 (nove inteiros e seis décimos) (aprovado e indicado);  
Prof. Dr. Roberto de Andrade Martins: 7,6 (sete inteiros e seis décimos) (aprovado e indicado);  
Prof. Dr. Dilip Loundo: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) (aprovado e indicado). 
Após a verificação das notas e médias, a Comissão Julgadora aprovou e indicou o PROF. DR. ADRIANO 
APRIGLIANO para o preenchimento da vaga existente. O referido relatório será submetido à apreciação 
da Congregação. 
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