
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

ALTERAÇÃO CRONOGRAMA  2022  
PROGRESSÃO DOCENTE: PROMOÇÕES POR MÉRITO IEL/UNICAMP  

 

Progressão horizontal por Avaliação de Mérito para os níveis de Professor Doutor II (MS3.2), 
Professor Associado II (MS5.2) e Professor Associado III (MS5.3) 

ETAPA CALENDÁRIO 1 CALENDÁRIO 2 

ETAPA 1 – INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
 

O docente deve protocolar na Seção de Apoio aos Departamentos:  
- Requerimento dirigido ao Departamento. 
- 01 cópia impressa e 01 (uma) cópia digital do curriculum.  
- 01 cópia impressa e 01 (uma) cópia digital do memorial 
circunstanciado (que deve contemplar o conjunto das atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, prestação de serviços e administração, destacando aquelas 
desenvolvidas após a obtenção do último título/progressão.  

-  01 cópia impressa dos documentos comprobatórios e publicações. 

03/01  
a  

02/03/2022 

FLUXO LIVRE 
Até 28/10/22, 

para inclusão nas 
últimas reuniões 

do ano:  
Departamento 
(10/11/22) e 
Congregação 
(24/11/22) 

ETAPA 2 – DEPARTAMENTO 

-  Aprovação da inscrição, mediante parecer circunstanciado de relator 
do departamento. Os pareceres devem ser fundamentados nos 
Critérios para Promoção por  Mérito e Concursos posteriores ao 
Doutorado do IEL. 

 - Lista sugestiva de membros externos para a Comissão de Aval. 
Docente.  

10/03/2022 

ETAPA 3 – CONGREGAÇÃO  
- Aprovação da inscrição, mediante aprovação prévia no Departamento.  
- Indicação de lista de nomes de especialistas externos à Unicamp para 
completar  a composição da  Comissão de Avaliação Docente.  

24/03/2022 

ETAPA 4 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE  
- Emissão, pela Comissão de Avaliação Docente, de parecer 
individualizado para cada candidato, circunstanciado, único e 
conclusivo, avaliando os méritos e as atividades por ele desenvolvidas 
após seu último nível funcional, com análise da qualidade da 
contribuição ao ensino, pesquisa e extensão.  OBS.: Todos os membros 
da Comissão devem assinar declaração de ausência de conflito de 
interesse e os candidatos devem tomar ciência do parecer da 
Comissão Docente.  

Março/Abril-
2022 

ETAPA 5 – CONGREGAÇÃO  
- Homologação do(s) parecer(es) finais da Comissão de Avaliação 
Docente na Congregação, para posterior envio à Câmara Interna 
Desenvolvimento de Docentes - CIDD para emissão de parecer e à 
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE para deliberação. Após 
aprovação final na CEPE, o processo segue para a DGRH. 

20/04/2022 
(extra 

Congregação) 

Legislação:  
Deliberação CONSU A-27/2014  
Deliberação CONSU A- 35/2019 - Critérios para Promoção por Avaliação de Mérito e Concursos Públicos 
posteriores ao Doutorado no IEL 

 



 
 

CRONOGRAMA 2022 - CONCURSO DE LIVRE DOCÊNCIA PARA 

ASCENSÃO AO NÍVEL 5.1 

“ATENÇÃO: A partir de 2023, após aprovação da abertura do concurso pela Congregação da 

Unidade e providenciada a reserva de recursos, os editais de abertura de concursos serão publicados 

na imprensa oficial em calendário unificado, entre 01/09 a 31/10 de cada ano, conforme 

cronograma específico divulgado pela Secretaria Geral. (Deliberação CONSU-A-019/2021). 

ETAPAS CALENDÁRIO 1 CALENDÁRIO 2 

ETAPA 1: MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE   
- Manifestação prévia  de interesse  do docente em realizar o 
concurso de LD, enviada ao respectivo Departamento, 
especificando área/disciplinas envolvidas    

03/01  
à  

02/03/2022 

FLUXO LIVRE 
Até 28/10/22, 
para inclusão 
nas últimas 
reuniões do 

ano:  
Departamento 
(10/11/22) e 
Congregação 
(24/11/22) 

 
 

ETAPA 2: DEPARTAMENTO - Aprovação da abertura e do 
respectivo Edital, especificando a área e as disciplinas, já com a 

minuta de edital devidamente preenchida. 
10/03/2022 

ETAPA 3: CONGREGAÇÃO - Aprovação da abertura do concurso 
de LD e do respectivo edital, especificando a área e as disciplinas 
envolvidas. 

24/03/2022 

ETAPA 4: PUBLICAÇÃO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES.  
Após a aprovação da abertura e do Edital pela Congregação, o 
Edital é publicado no DOE 

+-5 dias para 
publicação DOE 

ETAPA 5: INSCRIÇÃO - Será de 30 dias o prazo de inscrição de 
candidatos ao concurso, prorrogável por mais 30 dias. 
Requerimento dirigido ao Diretor e demais documentos devem 
ser entregues no Apoio aos Departamentos, mediante 
protocolo. 

30 dias  

ETAPA 6: COMISSÃO DOCENTE E DEPARTAMENTO 
*COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE -membros fixos do IEL: 15 
dias para emissão de parecer sobre a inscrição. 

15 dias para 
parecer 

*DEPARTAMENTO: Aprovação da Comissão Julgadora e 
definição do calendário de provas. Comissão Julgadora: 5 
membros de renome na disciplina/conjunto de disciplinas em 
concurso, 2 do corpo docente em exercício na Unicamp e 3 
externos à Universidade. 

09/06/2022 

ETAPA 7 – CONGREGAÇÃO: APROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
mediante parecer da Comissão Docente e APROVAÇÃO DA 
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA, mediante nomes  
aprovados no Departamento.  

30/06/2022 

ETAPA 8 -  REALIZAÇÃO DO CONCURSO - Os candidatos serão 
notificados por Edital a ser publicado no DOE a respeito do 
deferimento da inscrição,  composição da Comissão Julgadora e 
do calendário de provas. 

Agosto/22 

ETAPA 9 – CONGREGAÇÃO - O resultado final do concurso deve 
ser aprovado pela Congregação  
O resultado aprovado na Congregação deve ser homologado na 
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

08/09 

Legislação: Deliberação CONSU-A-019/2021; Deliberação CONSU-A-060/2020 e Delib. CONSU A- 
35/2019 

Em 2022, os processos de LD tramitarão via NOVO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONCURSOS  (no Sistema 
Solicita/CGU). Sistema eletrônico: https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/  
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