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 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Gestão de Pessoal, torna público o Gabarito da 
prova escrita objetiva realizada no dia 06/12/2020 do Concurso 
Público para a função de Médico Plantonista Clínico Geral, 
junto à Área de Saúde da UNICAMP, de acordo com o edital de 
abertura nº 4/2020.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 03/02/2021 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.
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 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Gestao de Pessoal, torna público o Gabarito da 
prova escrita objetiva realizada no dia 06/12/2020 do Concurso 
Público para a função de Médico Hematologista pela Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE, 
junto à Área de Saúde da UNICAMP, de acordo com o edital de 
abertura nº 5/2020.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 03/02/2021 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.
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 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a exclusão de CRISTIANE 
REGINA SPERANDIO, inscrita sob nº 331, aprovada em 104º 
lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de TEC-
NICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Edital 
de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019, junto à 
UNICAMP, por não atender ao item VI-3 combinado com o item 
VII-1 do edital.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Despacho do Diretor Técnico de Divisão
SUSPENDENDO, no uso das atribuições legais conferidas 

e em virtude da publicação da Portaria Unesp nº 130/2020 
e Instrução 4/2020-CGP/PROPEG, a partir de 13-04-2020, o 
andamento do Concurso Público (Edital nº 37/2019-DTAd/PRO-
PEG) para o preenchimento, mediante contratação, de 01 (um) 
PESQUISADOR IV, em Regime de Dedicação Integral à Pesquisa 
e Docência, junto ao Instituto de Física Teórica da Unesp. (Des-
pacho 1/2020-DTAd - Processo nº 2389/2016-RUNESP). (Não 
publicado em época oportuna)

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 71/2020 – IQ/CAr – RESULTADO E CLASSIFICA-

ÇÃO FINAL
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa, do Instituto de 

Química do Câmpus de Araraquara,
TORNA PÚBLICO o resultado e classificação final do Con-

curso Público de Títulos e Provas para contratação de 01 (um) 
Professor Substituto, em 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Engenharia, Física e Matemática, na Área de 
Física e na disciplina/conjunto de disciplinas: Física Experimental 
I, Física Experimental II, Laboratório de Física I, Laboratório de 
Física II, Física III, Física Geral II, Física Aplicada à Farmácia, 
objeto do Edital nº 60/2020 – IQ/CAr, realizado no período de 07 
a 09/12/2020, na seguinte conformidade:

CANDIDATOS APROVADOS
CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG/RNE - MÉDIA FINAL
1º - HENRIQUE ANTONIO MENDONÇA FARIA – 58.891.523-

3 – 8,59

SERVIÇO DE APOIO ACADÊMICO
Rua do Lago, 717, sala 107 | Prédio da Diretoria e Admi-

nistração | Cidade Universitária | São Paulo-SP | CEP 05508-080
Fone (11) 3091-4590/4621 I http://www.fflch.usp.br I 

E-mail: apoioaca1fflch@usp.br e/ou apoioaca2fflch@usp.br
candidato, obedecendo ao disposto na Portaria FFLCH nº 

011/2020 de 05/05/2020. Às catorze
horas, o candidato tomou ciência da lista e sorteou o ponto 

da Prova Didática.
No dia 02 de dezembro de 2020, às catorze horas, por 

videoconferência, pela plataforma
do Google Meet e transmissão ao vivo pelo Youtube, 

iniciou-se a prova didática sobre o tema
“Estado e interesses sociais organizados “, que foi realizada 

em 58 minutos. Ao longo de sua
exposição, o candidato demonstrou amplo domínio sobre os 

fundamentos teóricos do tema e
vasto conhecimento da literatura associada aos temas do 

pluralismo e do neocorporativismo. O
candidato demonstrou grande capacidade de organização 

para exposição do tema, tendo um
desempenho destacado.
Às quinze horas e quinze minutos, o candidato fez a leitura 

da prova escrita. Em seu
texto, o candidato discorreu com grande precisão sobre o 

tema sorteado, demonstrando vasto
conhecimento e domínio dos debates centrais do campo.
Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Presi-

dente declarou publicamente a
média final de cada um dos examinadores, sendo elas: 

Eduardo Cesar Leão Marques: 10 (dez
inteiros) (aprovado); Prof. Dr. Álvaro de Vita: 10 (dez inteiros) 

(aprovado); Rachel Meneghello:
10 (dez inteiros) (aprovado); Luciana Ferreira Tatagiba: 10 

(dez inteiros) (aprovado); Lígia
Helena Hahn Lüchmann: 10 (dez inteiros) (aprovado).
Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista 

que o candidato, Professor
Adrian Gurza Lavalle, satisfez às exigências para a Livre-

-docência, considera-o habilitado na
área de Teoria Política e Inovação Democrática e submete o 

Relatório Final para apreciação da
Congregação.
HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇAO DA FFLCH-USP, EM 

SESSÃO ORDINARIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL Nº 021/2020/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 14 de janeiro de 2021, às 7h30min, por 

meio de plataforma digital a qual permita o acesso à distância, 
o Processo Seletivo para contratação docente por tempo deter-
minado de 01 (um) professor contratado III (MS-3.1), junto ao 
Departamento de Fonoaudiologia - área de Motricidade Orofa-
cial, nos termos do Edital N. 016/2020/FOB(ATAc), de abertura 
de inscrições, publicado no D.O.E. de 15.10.2020, para o qual 
estão inscritos as candidatas Drs.: Natalia Caroline Favoretto 
Alcalde e Roberta Lopes de Castro Martinelli. Ficam, pelo pre-
sente edital, convocados as candidatas e a Comissão de Seleção. 
Os links de acesso ao processo seletivo serão encaminhados 
oportunamente.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CPG/FZEA 03/2020
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CUR-

SOS DE
MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRE-

TO (DD)
RESULTADO - PROCESSO SELETIVO 2020 - TURMA 2021
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIA ANI-

MAL
INSCRITOS MESTRADO
Classificação/ CPF do Candidato/ Orientador/ Média Final
1/ 414.160.568-90/ Adriano Bonfim Carregaro/ 8,54
2/ 076.081.865-77/ Felipe Perecin/ 8,04
3/ 036.410.880-03/ Juliano Coelho da Silveira/ 7,80
4/ 063.907.996-24/ Ricardo Luiz Moro de Sousa/ 7,12
5/ 410.321.378-78/ Fernando Sebastian Baldi Rey/ 6,99
6/ 419.535.138-32/ Renata Gebara Sampaio Dória/ 6.64
7/ 431.920.628-27/ Eduardo Harry Birgel Júnior/ 6,28
8/ 442.273.338-90/ Deise Carla Almeida Leite Dellova/ 6,04
9/ 011.604.041-60/ Fernando Sebastian Baldi Rey/ 5,53
INSCRITOS DOUTORADO
Classificação/ CPF do Candidato/ Orientador/ Média Final
1/ 424.332.448-46/ Heidge Fukumasu/ 8,02
2/ 092.723.286-32/ José Bento Sterman Ferraz/ 7,01
3/ 442.211.198-10/ Juliano Coelho da Silveira/ 6,89
4/ 406.219.978-54/ Heidge Fukumasu/ 5,28

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 EDITAL HU nº 75/2020
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida
pelo Edital 70/2020 de Resultado Final/Classificação, tendo 

em vista a desistência de LUIZ CARLOS DA SILVA (2º) JUSSA-
RA MARLI CAGOL (4ª) MONICA PACHECO DE OLIVEIRA (5ª) 
FERNANDO ARTURO EFFIO SOLIS (6º) convoca: - ANA PAULA 
SCAPELLATO CALADO (12ª), AROVEL OLIVEIRA MOURA JUNIOR 
(13º) RODOLFO XAVIER EVANGELISTA (14º) DANILO DIAS 
DE FRANCESCO (15º) a comparecer no Serviço de Pessoal do 
Hospital Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 
– Cidade Universitária – São Paulo – SP., no prazo de 5 dias 
úteis contados a partir do dia útil seguinte ao da publicação do 
presente Edital, para apresentação da documentação compro-
batória completa discriminada no Edital HU 68/2020 de Aber-
tura de Processo Seletivo para a Função de Médico Contratado 
(EMERGENCISTA), visando a dar andamento à contratação pelo 
regime do ESU., sob pena de serem considerados desistentes do 
Processo Seletivo.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de GUSTAVO RIBEIRO NUNES COSTA, RG nº 36745467-1, 
na função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRA-
TIVOS/ Técnico em administração da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 69/2018.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Gestão de Pessoal, torna público o Gabarito da prova 
escrita objetiva realizada no dia 06/12/2020 do Concurso Públi-
co para a função de Médico Plantonista em Medicina Intensiva, 
junto à Área de Saúde da UNICAMP, de acordo com o edital de 
abertura nº 2/2020.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 03/02/2021 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

revisão da bibliografia cognitivista que trata de noções ligadas 
ao espaço e (ii) uma análise das expressões espaciais usadas 
nos documentos. Esta análise permite verificar que os autores 
dos textos editados, apesar de formados num contexto em que 
ainda prevalecia a norma escrita herdada de Portugal, escrevem 
numa linguagem que prenuncia a variedade brasileira mais 
corrente e pode ser sintoma de uma mudança no conceito de 
brasilidade. Os examinadores foram unânimes em recomendar 
a publicação do trabalho, por entenderem que essa tese é um 
exemplar, não por seguir um plano batido, mas por mostrar que 
a reflexão teórica, representada no caso pelo cognitivismo, pela 
teoria multissistêmica e pela teoria das tradições discursivas, 
pode combinar-se proveitosamente com a análise histórica e 
com a investigação filológica. A defesa de tese foi finalizada às 
onze horas e vinte e sete minutos.

No dia 04 de dezembro de 2020, às oito horas, com a 
presença do presidente da comissão julgadora, Prof. Dr. Manoel 
Mourivaldo Santiago Almeida e os candidatos José da Silva 
Simões e Verena Kewitz, na Sala de Treinamento, 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 do tema “Estru-
tura funcional das sentenças: a diacronia dos complementos 
verbais”, foi elaborada no tempo regulamentar, em computador, 
conforme opção prévia feita pelos candidatos, obedecendo ao 
disposto na Portaria FFLCH nº 011/2020 de 05/05/2020.

Às treze horas e quinze minutos iniciou-se a leitura da 
prova escrita do candidato José da Silva Simões, que demonstrou 
amplo conhecimento da matéria visto que relatou as pesquisas 
mais recentes sobre o tema.

Às treze horas e trinta minutos iniciou-se a leitura da prova 
escrita da candidata Verena Kewitz, que igualmente demonstrou 
amplo conhecimento da matéria visto que relatou as pesquisas 
mais recentes sobre o tema.

Após o término da leitura da Prova Escrita, o Senhor Pre-
sidente declarou publicamente a média final de cada um dos 
examinadores, sendo elas: Prof. Dr. Manoel Mourivaldo Santiago 
Almeida: José da Silva Simões: 10,0 (dez inteiros e zero décimos) 
Aprovado; Verena Kewitz: 10,0 (dez inteiros e zero décimos) 
Aprovada; Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho: José da Silva 
Simões: 10,0 (dez inteiros e zero décimos) Aprovado; Verena 
Kewitz: (dez inteiros e zero décimos) Aprovada; Prof. Dr. Rodolfo 
Ilari: José da Silva Simões: (dez inteiros e zero décimos) Aprova-
do; Verena Kewitz: (dez inteiros e zero décimos) Aprovada; Prof. 
Dr. Johannes Kabatek: José da Silva Simões: (dez inteiros e zero 
décimos) Aprovado; Verena Kewitz: (dez inteiros e zero décimos) 
Aprovada; Profa. Dra. Maria Lucia Leitão de Almeida: José da 
Silva Simões: (dez inteiros e zero décimos) Aprovado; Verena 
Kewitz: (dez inteiros e zero décimos) Aprovado.

Diante do exposto, a Comissão Julgadora, tendo em vista 
que os candidatos, o Professor Doutor José da Silva Simões e 
a Professora Doutora Verena Kewitz, satisfizeram às exigências 
para a Livre-Docência, com base no Estatuto da USP, considera-
-os habilitados para a Livre-Docência, Área de Filologia e Língua 
Portuguesa Opção 7: Linguística Histórica.

Homologado pela Congregação da FFLCH-USP, em sessão 
ordinária de 10 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO À

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE DO DEPARTA-
MENTO DE CIÊNCIA

POLÍTICA. DISCIPLINA DE TEORIA POLÍTICA E INOVAÇÃO 
DEMOCRÁTICA. CANDIDATO

INSCRITO: PROFESSOR DOUTOR ADRIAN GURZA LAVALLE.
O Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle submeteu-se às 

provas do concurso para a
Livre-docência (Arguição do Memorial, Prova Didática, 

Prova Escrita e Defesa de Tese) de 30
de novembro a 02 de dezembro de 2020, nos termos da 

legislação vigente na USP, conforme
Edital FFLCH nº 013/2020 de 01/07/2020 (Prot. Nº 

20.5.289.8.5)
A Congregação, em reunião ordinária de 29/10/2020, acei-

tou o pedido de inscrição do
candidato, Professor Doutor Adrian Gurza Lavalle, no con-

curso público de títulos e provas
visando à obtenção do título de Livre-Docente do Departa-

mento de Ciência Política, disciplina de
Teoria Política e Inovação Democrática, bem como aprovou 

os seguintes nomes para a
constituição da Comissão Julgadora: Titulares: Profs. Drs. 

Álvaro de Vita (DCP-FFLCH, Titular,
aposentado), Eduardo Cesar Leão Marques (DCP-FFLCH, 

titular, Presidente 1), Bruno Pinheiro
Wanderley Reis (UFMG, titular), Luciana Ferreira Tatagiba 

(Unicamp, livre-docente) e Lígia
Helena Hahn Lüchmann (UFSC, titular). Membros suplentes: 

Paolo Ricci (DCP-FFLCH, livredocente, Presidente 2), Glauco 
Peres da Silva (DCP-FFLCH, livre-docente, presidente 3), Rachel

Meneguello (Unicamp, titular) e Vera Lucia Michalany Chaia 
(PUC-SP, livre-docente).Por conta

do impedimento da participação do Prof. Bruno Pinheiro 
Wanderley Reis a Professora Rachel

Meneghello passa a ser membro titular da referida comis-
são julgadora.

No dia 30 de novembro de 2020, às oito horas, por video-
conferência, pelo link

https://meet.google.com/tic-fngf-xmk da plataforma do 
Google Meet e transmissão ao vivo no

Youtube pelo link https://www.youtube.com/channel/
UCNiH334YQslyClYxjkM0X8A, iniciaram-se

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

elaboração da lista de pontos para a prova escrita. Às oito 
horas e trinta minutos, o candidato

tomou ciência do calendário e da lista de pontos para a 
prova escrita, concordando com eles.

Às oito horas e trinta minutos, iniciou-se a Arguição de 
Memorial. O candidato, Adrian

Gurza Lavalle respondeu de modo consistente e esclarece-
dor às questões que lhe foram

dirigidas pelos membros da banca. A Arguição do Memorial 
terminou às treze horas e trinta

minutos.
Às catorze horas e trinta e cinco minutos, iniciou-se a Defe-

sa de Tese, intitulada
Sociedade Civil e Ecologias Organizacionais em São Paulo e 

na Cidade Do México: Uma análise de
Redes. Em sua tese, o candidato analisa comparativamente 

a composição da sociedade civil da
Cidade do México e de São Paulo, acrescentando importan-

tes avanços teórico e analítico ao
estudo do tema. Esta fase do concurso terminou às 19:15 

horas.
No dia 01 de dezembro de 2020, oito horas e trinta minutos, 

na sala de treinamento e
pela plataforma do Google Meet, ocorreu o sorteio do 

ponto e início da prova Escrita (com
consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográ-

ficos durante sessenta minutos, após
o sorteio). A Prova Escrita, acerca do tema “Representação, 

participação e intermediação
política”, foi elaborada no tempo regulamentar, em compu-

tador, conforme opção prévia feita pelo
D4Sign 8e7eec1e-1a42-442e-aabc-502bda2d1209 - Para 

confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/
verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-
2/01, Art. 10º, §2.

ton do Nascimento (PUC-MG, titular), Maria Filomena Gonçalves 
(Universidade de Évora, Especialista de Reconhecido Saber) e 
Sueli Cristina Marquesi (PUC-SP, titular).

O referido concurso foi realizado por videoconferência, pela 
plataforma do Google Meet, https://meet.google.com/pkt-wdhy-
-edp, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

No dia 30 de novembro de 2020, às oito horas, iniciaram-se 
os trabalhos com a instalação da Comissão Julgadora, a deter-
minação do calendário e a elaboração da lista de pontos para a 
prova didática. Às oito horas e vinte minutos, o candidato José 
da Silva Simões e a candidata Verena Kewitz tomaram ciência do 
calendário, concordando com eles.

Às oito horas e trinta minutos iniciou-se a Arguição de 
Memorial do candidato José da Silva Simões. A discussão do 
memorial com candidato proporcionou um diálogo rico e aberto, 
mostrando a grande amplitude dos seus estudos e sua capa-
cidade de reagir imediatamente às perguntas e de responder 
a elas com brilhantismo de maneira elaborada e clara. Nesse 
diálogo, ficaram patentes a sólida articulação que existe entre as 
diferentes linhas de pesquisa que o candidato tem percorrido e a 
extrema competência com que tem atuado em cada uma delas. 
Cabe pontuar que é exemplar a lúcida dedicação e o engaja-
mento com que exerce seu papel de docente da USP atuando no 
ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa, na extensão 
e gestão. A arguição do memorial foi finalizada às dez horas e 
quarenta minutos. Às treze horas e quarenta e cinco minutos, o 
candidato José da Silva Simões tomou ciência da lista de pontos 
e sorteou o ponto da prova didática.

No dia 1° de dezembro de 2020, às oito horas e trinta 
minutos iniciou-se a Arguição de Memorial da candidata 
Verena Kewitz. A candidata respondeu às perguntas da banca 
de maneira produtiva e criativa, com brilhantismo, clareza e 
sempre desenvolvendo ideias novas. Durante a arguição a can-
didata tratou de sua produção bibliográfica que é qualitativa e 
quantitativamente impressionante. É evidente que a candidata é 
dotada de qualidades difíceis de serem encontradas juntas numa 
mesma pessoa – rigor, seriedade, serenidade, lucidez, humildade, 
dedicação e capacidade de motivar e enriquecer quem com ela 
convive. Tudo isso fica demonstrado na sua atuação no ensino 
de graduação e pós-graduação, na pesquisa, na extensão e 
gestão na USP. A arguição do memorial foi finalizada às onze 
horas e quinze minutos. Às treze horas e quarenta minutos a 
candidata Verena Kewitz tomou ciência da lista de pontos e 
sorteou o ponto da prova didática.

Às treze horas e quarenta e cinco minutos iniciou-se a 
prova didática do candidato José da Silva Simões sobre o tema 
“Aspectos sincrônicos/diacrônicos das preposições em comple-
mentos verbais”. O Senhor Presidente, Professor Doutor Manoel 
Mourivaldo Santiago Almeida, 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 realizada em cinquenta e sete minutos. O candidato apre-
sentou uma lição muito bem estruturada e muito completa sobre 
o tema da prova; tem um estilo muito didático e claro e é capaz 
de transmitir um panorama completo e complexo com impres-
sionante presença e clareza. Para tanto, o candidato simulou 
uma aula de pós-graduação em que recuperou em linhas gerais 
as várias origens que contribuíram para a formação da classe 
das preposições, e as principais explicações e classificações pro-
postas a seu respeito por gramáticos e linguistas. Deixando para 
trás essa visão mais tradicional, o candidato deu atenção espe-
cial às criações que vêm ocorrendo mais recentemente na língua 
falada, à margem das classificações mais tradicionais e rígidas.

No dia 02 de dezembro de 2020, às oito horas iniciou-se 
a defesa de tese do candidato José da Silva Simões, intitulada: 
“Corpus Histórico do Português Paulista: história de textos e 
história da língua” O candidato respondeu a todas as dúvidas 
apresentadas pelos membros da banca de maneira clara e com 
grande domínio e precisão. Além de defender o conteúdo da 
tese, as perguntas serviram para um ulterior desenvolvimento 
de ideias teóricas estabelecidas e para propostas teóricas e 
empíricas inovadoras. A tese do candidato pode ser lida como 
uma história do português brasileiro, na sua amplitude, e do 
português paulista, na sua particularidade, contada por alguém 
que tem ajudado a construí-la e a tem vivido de maneira intensa 
e responsável; não é uma história de nomes e datas de eventos, 
mas dos problemas, tanto teóricos como práticos, com que os 
colaboradores dos dois projetos foram defrontados. Entram 
nessa história as consequências do debate sobre como deveria 
ser criado um “corpus mínimo” a partir dos materiais disponí-
veis para os projetos, o interesse para o estudo linguístico dia-
crônico dos gêneros presentes nos materiais preservados (cartas, 
atas paroquiais, memórias históricas) e, inseparável, a questão 
de como ler esses materiais, que leva a referências teóricas como 
a teoria das tradições discursivas e a concepção multissistêmica 
da língua. Fazem parte da tese, também, um trabalho nunca 
interrompido de edição de manuscritos, comparação e análises 
linguísticas. Como seria de esperar devido à sua riqueza, essa 
tese deu margem a intervenções e respostas que foram particu-
larmente instrutivas. O candidato revelou um vasto domínio da 
matéria, uma capacidade rara de vislumbrar possíveis desenvol-
vimentos para a investigação a partir de pontos aparentemente 
pacíficos, e sobretudo um grande entusiasmo, que talvez ajude 
a explicar o sucesso que ele tem tido, na USP e além, em atrair 
e formar novos pesquisadores. A defesa de tese foi finalizada às 
onze horas e cinquenta e três minutos.

Às treze horas e quarenta minutos, iniciou-se a prova didá-
tica da candidata Verena Kewitz sobre o tema “A constituição 
de corpora históricos do português brasileiro”. O Senhor Presi-
dente, Professor Doutor Manoel Mourivaldo Santiago Almeida, 
após transmitir as instruções referentes à prova, deu a palavra 
à candidata, que passou a discorrer sobre o ponto, sorteado 
com antecedência de vinte e quatro horas. A prova obedeceu 
ao tempo regulamentar, tendo sido realizada em cinquenta 
e três minutos. A candidata começou a prova assinalando a 
limitação da linguística histórica e continuou apresentando uma 
ampla gama de corpora históricos, as ferramentas básicas da 
pesquisa histórica. Depois, a candidata entrou na problemática 
das tradições discursivas e da diversidade interna dos dados 
de base e mostrou vários aspectos de detalhes mediante 
uma escolha variada de exemplos comentados. A exposição 
compreendeu uma apresentação de três tipos de corpora: os 
que tratam simultaneamente das duas principais variedades 
(portuguesa e brasileira) da língua, os que foram organizados 
sobre o português culto falado no Brasil pela geração do projeto 
NURC (Norma Urbana Culta), e finalmente os que surgiram no 
nas últimas duas décadas no contexto dos projetos de história 
do português brasileiro e paulista com foco nos cinco séculos de 
história do português em Portugal e no Brasil. A prova foi clara e 
bem estruturada. Foi uma ótima apresentação ao mesmo tempo 
que permitiu ver problemas e questões atuais da pesquisa.

No dia 03 de dezembro de 2020, às oito horas, os candi-
datos José da Silva Simões e Verena Kewitz tomaram ciência 
da lista de pontos para a prova escrita, concordando com ela. 
Às oito horas e trinta minutos, iniciou-se a defesa de tese da 
candidata Verena Kewitz, intitulada: “Expressões espaciais em 
manuscritos do Vale do Ribeira do século XIX” A candidata 
mostrou a capacidade de reagir de maneira construtiva e criativa 
às perguntas da banca, assinalando o grande potencial que 
tem o corpus por ela levantada para futuras análises. A tese 
é um trabalho excelente, exaustivo e cuidadoso, que oferece 
o acesso a um importante corpus de textos, apresenta umas 
reflexões teóricas bem fundamentadas e analisa detalhada-
mente a questão das relações espaciais nos textos. A parte mais 
volumosa do trabalho é a edição fac-similar e semidiplomática 
dos textos, que se revelou primorosa; precede um minucioso 
estudo das condições históricas em que os documentos foram 
produzidos e seguem dois capítulos densos contendo (i) uma 
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