
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA

SÚMULA DA REUNIÃO DO DIA 20/09/2018

PRESENTES:  Alfredo Cesar  Melo,  Carlos  Eduardo Berriel,  Daniela  Birman,  Eduardo
Sterzi, Elena Brugioni, Francisco Foot Hardman, Jefferson Cano, Márcia Abreu, Marcos
Lopes,  Marcos  Siscar,  ,  Mario  Frungillo,  Orna  Levin,  ;  Rodrigo  Cardoso  (RD-põs),
Gabriela Zanfelice (RD-grad).

Pauta

1- Aprovação  da  sumula  da  reunião  do  dia  09/08/2018  enviada  em  anexo  por  e-mail.

APROVADO

2- Aprovação  do  Parecer  emitido  pelo  Prof.  Dr.  Mário  Luiz  Frungillo,  referente  pedido  de

promoção por mérito para MS-3.2 do Prof. Dr. Marcos Aparecido Lopes; APROVADO

3- Aprovação do Parecer emitido pelo Prof. Dr. Marcos A. Siscar, referente pedido de promoção

por mérito para MS-5.2 do Prof. Dr. Fabio A. Durão; APROVADO

4- Aprovação  de  renovação  do  Prof.  Dr.  Moizeis  Sobreira  de  Sousa  como  Pesquisador

Colaborador, por 2 anos a partir 03/10/2018, sob a orientação da Profa. Dra. Márcia Azevedo

de Abreu; APROVADO

5- Aprovação da Admissão do Prof.  Dr.  Tauan Fernandes Tinti  no Programa de Pesquisador

Pós- Doutorado (PPPD), por 1 ano a partir 01/07/2018, sob a orientação do Prof. Dr. Fabio A.

Durão (EFEITO RETROATIVO); NÃO APROVADO

6- Aprovação do Relatório Quinquenal do Prof. Dr. Carlos E. O. Berriel, período de 01/06/2013 a

31/05/2018, com parecer do Prof. Dr. Francisco Foot Hardman; APROVADO

7- 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;

APROVADO



8- Aprovação da Banca de Concurso de Livre  Docente  na área de Literatura  Brasileira,  na

disciplina  TL-129 (Tópicos Especiais  em Teatro  I); Nomes sugeridos para banca foram

aprovados.

9-  Aprovação de credenciamento do Marcelo Freddi Lotufo (Pesquisador de Pós-Doutorado -

PPPD),  para  ministrar  uma  disciplina  junto  ao  DTL,  no  1º  e  2º   semestre/2019  junto  à

Graduação; APROVADO

10- Aprovação de credenciamento da Mariana P.  Ruggieri (Pesquisadora Colaboradora), para

ministrar  uma  disciplina  junto  ao  DTL,  no  1º  e  2º  semestre/2019  junto  à  Graduação;

APROVADO

11-Aprovação de um Termo Aditivo ao Convênio com a Universidade de Colônia, a pedido do

Prof. Jefferson Cano; APROVADO

12-Aprovação da solicitação de uma verba de pró-labore e transporte para realização de palestra

para alunos do IEL – professora convidada Beatriz Azevedo, a pedido da Profa. Dra. Maria

Eugênia Boaventura; APROVADO

13- Pedido de auxílio (diárias e passagens aéreas Rio-Campinas e DF-Campinas) para o 

Seminário Memórias da Operação Condor, a ser realizado em novembro no IEL, a pedido da 

Profa. Daniela Birman; APROVADO

14- Deliberação sobre medidas a tomar diante do abandono de orientandos por orientadores;

Diante  do  cenário  de  abandono  de  estudantes  por  parte  de  alguns  orientadores,

exposto pelo coordenador da pós, prof. Eduardo Sterzi, o departamento deliberou pelo

desencorajamento da “barriga de aluguel” (quando um professor sem vaga pede para

um professor com vaga disponível que oriente temporariamente um determinado aluno

até que a situação da vaga do professor solicitante se regularize), e por demandar que

todo  desligamento  de  aluno  da  pós  venha  acompanhado  por  uma  notificação

fundamentada,  a  ser  apresentada  nos  informes  das  reuniões  de  departamento.

Relembrando que não cabe ao departamento aprovar ou desaprovar desligamentos,

sendo esta decisão uma prerrogativa da autonomia docente.  A notificação teria  um

papel  de  prestação  de  contas  à  comunidade  acadêmica  (professores  e  alunos),  e

funcionaria como um pré-requisito formal para a efetivação do desligamento.



15- Deliberação  sobre  seleção  para  bolsa  de  pós  oferecida  pela  Organização  dos  Estados

Americanos  (OEA)  e  pelo  Grupo  de  Universidades  Brasileiras  (GCUB).  Departamento

deliberou por não participar dessa seleção para bolsa de pós oferecida pela OEA, uma

vez  que  o  bolsista  não  passaria  pelo  crivo  seletivo  do  nosso  programa  de  pós-

graduação.

16- - Definição sobre área e disciplina do concurso para professor MS3.1 do departamento

de teoria literária, preenchendo a vaga que ficou aberta com a exoneração do prof. Henning

Teschke. Após longo debate, em que duas propostas foram colocadas à mesa (uma de

literatura brasileira, outra da área de teoria literária), foi deliberado pelo departamento

que a área do concurso seria a de literatura brasileira, envolvendo várias disciplinas,

cobrindo  várias  fases  da  literatura  brasileira  –  do  romantismo  à  literatura

contemporânea. 

Súmula da reunião submetida por:

Prof. Dr. Alfredo C. B. de Melo

Chefe do Departamento de Teoria Literária


	Pauta

