
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA

SÚMULA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA DE 9 DE AGOSTO
DE 2018

Presentes:  Alfredo Cesar  Melo,  Daniela  Birman,  Eduardo Sterzi  de Carvalho Junior,
Elena  Brugioni,  Francisco  Foot  Hardman,  Jefferson  Cano,  Marcos  Antonio  Siscar,
Marcos  Aparecido  Lopes,  Mário  Luiz  Frungillo,  Miriam  Viviana  Gárate,  Gabriela  B.
Zanfelice (RD Graduação), Rodrigo Octavio A. B. Cardoso (RD Pós).

-Chefia – Agradecimento ao prof. Mário Frungillo pelo serviço como chefe de departamento 
nos últimos quatro anos;

 Aviso que de que na próxima reunião (20 de setembro) o departamento deliberará sobre a 
área e disciplina do concurso docente para preencher a vaga deixada aberta pela exoneração
do professor Henning Teschke. 

- Graduação 

- Pós- Graduação

- Informes

 

Pauta

1- Aprovação da Admissão do Prof.  Dr.  Marcelo F.  Lotufo como Pesquisador  Pós-
Doutorado – PPPD, por 2 anos a partir 01/06/2018, sob a orientação da Profa. Dra.
Maria Betânia Amoroso (efeito retroativo); APROVADO

2- Aprovação da Admissão do Prof. Dr. Marcus Vinicius N. Soares como Pesquisador
Pós- Doutorado – PPPD, por 1 ano a partir setembro/2018, sob a orientação da
Profa. Dra. Marcia Azevedo de Abreu; APROVADO

3- Aprovação do Relatório Trienal do Prof. Dr. Jeferson Cano, período de 01/05/2015 a
30/04/2018, com parecer do Prof. Dr. Fabio A. Durão; APROVADO

4- Aprovação do pedido de afastamento do Prof. Dr. Fabio Durão, período de 01/02 a
31/07/2019, para realização de estágio pós-doutoral na Universidade de Victoria,
Canadá; RETIRADO DE PAUTA



5- Aprovação  do  relatório  final  do  Prof.  Dr.  Marcelo  F.  Lotufo,  como  Pesquisador
Colaborador, período 17/08/2017 a 31/05/2018, com o parecer da Profa. Dra. Maria
Betânia Amoroso; APROVADO

6- Aprovação do relatório final da Profa. Dra. Stela de Castro Bichuette da Silva como
Pesquisadora Colaboradora, 01/08/2015 a 31/07/2018, com o parecer do Prof. Dr.
Francisco Foot Hardman; APROVADO

7- Aprovação do relatório final da Profa. Dra. Danielle Grace Rego de Almeida como
Pesquisadora Colaboradora, 01/08/2017 a 13/06/2018, com o parecer do Prof. Dr.
Marcos A. Siscar; APROVADO

8- Aprovação  do  relatório  final  da  Profa.  Dra.  Maria  Salete  Magnoni  como
Pesquisadora Colaboradora,  01/08/2016 a 31/07/2018,  com o parecer  da Profa.
Dra. Vilma Sant’Anna Arêas; APROVADO

9- Aprovação  de  credenciamento  da  Natália  C.  Barrenha  (Pesquisador  de  Pós-
Doutorado - PPPD), para ministrar a disciplina TL-904 – Investigação Cientifica I, no
2º semestre/2018 junto à Graduação; APROVADO

10- Aprovação do Relatório Final  do estágio de pós-doutorado do Prof.  Dr.  Alfredo
Cesar B. de Melo, período julho/2017 a junho/2018, com parecer do Prof. Dr. Mário
L. Frungillo; APROVADO

11- Realização de Minicurso de Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR); Mesa Redonda
com Mauricio Mendonça Cardozo (UFPR), Marcelo Jacques de Moraes (UFRJ) e
Marcos  Siscar  (UNICAMP);  Conferência  com  Serge  Margel  (Université  de
Lausanne, Suíca), a pedido do Prof. Dr. Marcos A. Siscar; APROVADO

12-Aprovação da solicitação de auxílio financeiro para participação em evento científico
(Aveiro/Portugal), a pedido do Prof. Dr. Marcos A. Lopes; RETIRADO DE PAUTA

13-Apoio do programa de Pós-Graduação à participação de docentes do Departamento
em eventos;

Coordenador  relembra que há recursos para  apoiar  ida  de docentes  a  eventos
acadêmicos. Durante a reunião, ficou estabelecido que a prioridade para aqueles
que também pedem outros recursos nas agências de fomento (Faepex, Fapesp,
etc).

14-Esclarecimento de pontos do edital do processo seletivo para a pós-graduação.

Foi aprovada pelo departamento (com uma abstenção) a seguinte redação sobre os
critérios étnico-raciais a serem adotados no processo seletivo da pós-graduação: 
O Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária da UNICAMP prevê a
reserva de 20% do total das vagas abertas, as quais serão destinadas a candidatos
que se declararem, no ato da inscrição, negros (pretos e pardos) ou indígenas.
Para  ter  direito  à  ação  afirmativa  por  critério  étnico-racial,  os  estudantes
selecionados que concorrerem às vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou
pardos deverão possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negros, de cor
preta ou parda. O candidato que se autodeclarar indígena deverá especificar na



autodeclaração o grupo indígena a que está identificado e deverá comprovar, no
momento da entrevista,  os vínculos com alguma comunidade indígena. Para os
candidatos optantes pela ação afirmativa, a nota de corte na avaliação dos projetos
será 6,0 em vez de 8,0.

Item incluído na reunião a pedido do RD Rodrigo Cardoso:
15- Esclarecimento  sobre  averiguação  da  denúncia  feita  pelo  GT  de  Cotas  ao

Departamento de Teoria Literária e à Coordenação da Pós-graduação. 

Sem  entrar  no  mérito  concreto  da  denúncia  apresentada  pelo  GT  de  Cotas,  o
coordenador da pós-graduação lembrou que o edital do processo seletivo para a pós-
graduação de 2017 não oferecia os instrumentos necessários para sanar dúvidas sobre
supostas  fraudes  nas  cotas.  A partir  do  edital  de  2018,  tais  instrumentos  estarão
disponíveis, como se pode verificar no item II.3.1 do edital de 2018:  À Comissão de
Pós-Graduação caberá conferir a veracidade das autodeclarações. Em caso de dúvida
razoável ou de denúncia, o candidato optante por cota poderá ser entrevistado por
uma comissão específica para este fim, designada pelo coordenador do programa e
formada por três docentes e, conforme o caso, assessores externos convidados.

Súmula submetida pelo Prof. Dr. Alfredo C. B. de Melo
Chefe do Departamento de Teoria Literária
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