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RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO 
DE 01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA, DISCIPLINA 
DE HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II. 

 

De 21 a 24 de fevereiro de 2022, com início às 08h00, na sala de defesas do prédio da 

Administração da Faculdade, realizaram-se os trabalhos do concurso para provimento de um 

cargo de Professor Doutor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, disciplina de História da Filosofia Moderna II. 

Edital FFLCH/FLF nº. 026/2019 de 20/12/2019 (Proc. 2019.1.4988.8.6). 

A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária realizada em 06/01/2022, 

ACEITOU as inscrições dos candidatos: Isabel Coelho Fragelli, Julio Brotero de Rizzo, Jonathan 

Molinari, Lucas Alessandro Duarte Amaral, Mario Spezzapria, Bruno Nadai e Marília Batista Cota 

Pacheco. INDEFERIU as inscrições dos candidatos: André Renato de Oliveira por não ter atendido 

o item 1, inciso I do edital – “comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas 

pertinentes ao concurso e das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em 

formato digital;” e não ter atendido o item 1, inciso III do edital “prova de quitação com o serviço 

militar para candidato do sexo masculino.”; e Paulo Roberto Pinheiro da Silva por não ter atendido 

o item 1, inciso I do edital – “comprovação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas 

pertinentes ao concurso e das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em 

formato digital;” no concurso público para provimento de um cargo para Professor Doutor do 

Departamento de Filosofia, disciplina de História da Filosofia Moderna II conforme Edital 

FFLCH/FLF nº. 026/2019 de 20/12/2019 (Proc. 2019.1.4988.8.6). Na mesma sessão foram 

aprovados os seguintes nomes dos membros que comporão a Comissão Julgadora: Titulares: 

Profs. Drs. Luiz Sérgio Repa (DF-FFLCH, livre-docente,), Maurício Cardoso Keinert (DF-FFLCH, 

doutor,), Virginia de Araujo Figueiredo (UFMG, titular), Patrícia Maria Kauark Leite (UFMG, 

doutora) e Sílvia Altmann (UFRGS, titular)). Suplentes: Eduardo Brandão (DF-FFLCH, doutor), 

Rosa Gabriela de Castro Gonçalves (UFBA, doutora), João Geraldo Martins da Cunha (UFLA, 

doutor), Giorgia Cecchinato (UFMG, doutora) e Vinícius Berlendis de Figueiredo (UFPR, titular).  

No dia 21/02/2022, o Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa, presidente da referida comissão 

julgadora, verificando a presença dos membros, informou que o candidato Júlio Brotero de Rizzo 

cancelou sua inscrição no sistema por ação própria. Comunicou também o não comparecimento 

do candidato Jonathan Molinari.  

Às nove horas, os demais candidatos tomaram ciência do calendário e da lista da prova 

escrita, concordando com eles. Ato contínuo, a Comissão Julgadora procedeu às arguições do 

memorial dos candidatos, a saber: às 09h30 – Isabel Coelho Fragelli; às 10h00 - Lucas Alessandro 

Duarte Amaral; às 10h30 – Mario Spezzapria; às 11h00 - Bruno Nadai; às 11h30 - Marília Batista 

Cota Pacheco. Todos os candidatos responderam a todas as perguntas que lhes foram 

formuladas. Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora atribuiu notas às arguições, em 

seguida encerrou os trabalhos do dia. 
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 No dia 22/02/2022, às 09h00, na sala de 18A e 18B do Prédio de Filosofia e Ciências 

Sociais desta Faculdade, ocorreu o sorteio do ponto para a prova escrita, tendo sido sorteado o 

ponto nº 10 – Natureza como Sistema. Ato contínuo, às 9h16 deu-se o início à prova escrita, 

elaborada em computador, conforme opção prévia feita pelos candidatos, sendo obedecidos os 

termos dispostos na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020. Às 14h16, ocorreu o término da 

Prova Escrita de todos os candidatos.  

Ato contínuo, no Salão Nobre do prédio da Administração desta Faculdade, deu-se início 

às Leituras das Provas Escritas. Às 15h00, a candidata Isabel Coelho Fragelli fez a leitura da prova 

escrita e às 15h35 tomou ciência da lista de pontos da prova didática, sorteando o ponto nº 08 – 

Organismo e mecanicismo. Às 16h10, o candidato Lucas Alessandro Duarte Amaral fez a leitura 

da prova escrita e às 16h40 tomou ciência da lista de pontos da prova didática, sorteando o ponto 

nº 04 – Uso regulativo das ideias da razão. Às 17h15, o candidato Mario Spezzapria fez a leitura 

da prova escrita e às 17h45 tomou ciência da lista de pontos da prova didática, sorteando o ponto 

nº 04 – Uso regulativo das ideias da razão. Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora 

encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 23/02/2022 às 09h00, no Salão Nobre do Prédio da Administração desta Faculdade, 

o candidato Bruno Nadai fez a leitura da prova escrita e às 09h35 tomou ciência da lista de pontos 

da prova didática, sorteando o ponto nº 08 – Organismo e mecanicismo. Às 10h10, a candidata 

Marilia Batista Cota Pacheco fez a leitura da prova escrita e às 10h40 tomou ciência da lista de 

pontos da prova didática, sorteando o ponto nº 09 – Discursividade e intuição.  

Às 15h35, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática 

da candidata Isabel Coelho Fragelli. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz Sérgio Repa, 

após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer 

sobre o ponto, sorteado com a antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo 

regulamentar, tendo sido realizada em quarenta e sete minutos e vinte e quatro segundos. Às 

16h40, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática do 

candidato Lucas Alessandro Duarte Amaral. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz 

Sérgio Repa, 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 quarenta e dois minutos e trinta segundos. Às 17h45, 

teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática do candidato 

Mario Spezzapria. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz Sérgio Repa, 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 quarenta minutos e quarenta segundos. Nada mais havendo a tratar, a Comissão 

Julgadora encerrou os trabalhos do dia. 

No dia 24/02/2022, no Salão Nobre do Prédio da Administração desta Faculdade, às 

09h35, teve início, em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática do 

candidato Bruno Nadai. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz Sérgio Repa, 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 
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sido realizada em quarenta e cinco minutos e quarenta e cinco segundos. Às 10h40, teve início, 

em sessão pública perante a Comissão Julgadora, a Prova Didática da candidata Marília Batista 

Cota Pacheco. O Senhor Presidente, Professor Doutor Luiz Sérgio Repa, após transmitir as 

instruções referentes à prova, deu a palavra à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, 

sorteado com a antecedência regimental. A prova obedeceu ao tempo regulamentar, tendo sido 

realizada em quarenta e cinco minutos e vinte e sete segundos.  

Ato contínuo, 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:  

Prof. Dr. Luiz Sérgio Repa: Isabel Coelho Fragelli: 8,1 (oito inteiros e oito décimos) 

(aprovada e indicada); Lucas Alessandro Duarte Amaral: 5,9 (cinco inteiros e nove décimos) 

(reprovado); Mario Spezzapria: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado) Bruno Nadai: 8,0 (oito 

inteiros) (aprovado); Marília Batista Cota Pacheco:5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada). 

Prof. Dr. Maurício Cardoso Keinert:  Isabel Coelho Fragelli: 7,8 (sete inteiros e oito 

décimos) (aprovada); Lucas Alessandro Duarte Amaral:6,2 (seis inteiros e dois décimos) 

(reprovado); Mario Spezzapria: 7,1 (sete inteiros e um décimo) (aprovado) Bruno Nadai: 7,9 (sete 

inteiros e nove décimos) (aprovado e indicado); Marília Batista Cota Pacheco: 5,8 (cinco inteiros e 

oito décimos) (reprovada). 

Profa. Dra. Virginia de Araujo Figueiredo: Isabel Coelho Fragelli: 8,1 (oito inteiros e oito 

décimos) (aprovada e indicada); Lucas Alessandro Duarte Amaral: 6,0 (seis inteiros) (reprovado); 

Mario Spezzapria: 7,4 (sete inteiros e quatro décimos) (aprovado) Bruno Nadai: 8,0 (oito inteiros) 

(aprovado); Marília Batista Cota Pacheco: 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada). 

Profa. Dra. Patrícia Maria Kauark Leite: Isabel Coelho Fragelli: 8,1 (oito inteiros e um 

décimo) (aprovada e indicada); Lucas Alessandro Duarte Amaral: 6,0 (seis inteiros) (reprovado); 

Mario Spezzapria: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) (aprovado), Bruno Nadai: 8,0 (oito inteiros) 

(aprovado); Marília Batista Cota Pacheco: 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada). 

Profa. Dra. Sílvia Altmann: Isabel Coelho Fragelli: 8,0 (oito inteiros) (aprovada); Lucas 

Alessandro Duarte Amaral: 5,9 (cinco inteiros e nove décimos) (reprovado); Mario Spezzapria: 7,7 

(sete inteiros e sete décimos) (aprovado), Bruno Nadai: 8,2 (oito inteiros e dois décimos) (aprovado 

e indicado); Marília Batista Cota Pacheco: 5,8 (cinco inteiros e oito décimos) (reprovada). 

Após a verificação das notas e médias, a Comissão Julgadora reprovou os candidatos 

Lucas Alessandro Duarte Amaral e Marília Batista Cota Pacheco e aprovou os candidatos Isabel 

Coelho Fragelli, Mario Spezzapria e Bruno Nadai e indicou a Professora Doutora Isabel Coelho 

Fragelli para o preenchimento da vaga existente. O referido relatório será submetido à apreciação 

da Congregação. 
 

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 24/03/2022. 
 
 


