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SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA IEL/DTL n° 03/2021 
 
 
 

 
PAUTA: 

 
1) Processo seletivo 2022  
a)Foi aprovado o seguinte calendário: 
 
Período de Inscrição – 12 /07/2021 a 16/08/2021 
Divulgação de Inscrição – 12 /07/2021 a 16/08/2021 
Divulgação das inscrições homologadas – 20/08/2021 
 
1ª. Etapa (análise de projeto) – 23/08/2021 a 30/09/2021 
 
Divulgação dos resultados da 1ª Etapa – 15/10/2021   
 
3ª. Etapa (entrevistas) – 08/11/2021 a 12/11/2021 
 
Divulgação dos resultados preliminares de aprovação – 26/11//2021 
Prazo para interposição de recursos – 27/11/2021 a 28/11/2021 
Divulgação do resultado dos recursos – 29 e 30/11/2021 
Divulgação da lista final de aprovação – 13/12/2021 
nscrições homologadas – 20/08/2021 
 
b) Prova de língua será adiada para o ano de 2022, quando serão realizadas 
as avaliações tanto da turma ingressante de 2020 quanto a de 2021. 
 
c) No edital será divulgado o número de vagas de mestrado/doutorado do 
programa da pós. A informação sobre vagas abertas pelos professores será 
penas de circulação interna.  
 
d) Serão divulgados no edital os parâmetros de avaliação de projetos 
(Delimitação do problema de pesquisa; clareza nos objetivos a serem 
alcançados; justificativa para a pesquisa / inserção da proposta no estado da 
arte; inserção do projeto em um quadro teórico pertinente e 
coerente ;  adequação da proposta à linha de pesquisa em que se insere; 
exequibilidade da proposta geral e do plano de trabalho apresentado) e as 
diretrizes que nortearão a avaliação das entrevistas (Avalia a capacidade do 
candidato de defender seu projeto e sintetizá-lo. avalia a capacidade do 
candidato de responder a perguntas específicas sobre sua pesquisa; avalia o 
posicionamento do candidato perante sugestões de mudanças no projeto que 
possam vir a ser propostas ; avalia a compatibilidade entre a trajetória do 
candidato e o projeto proposto; avalia a pertinência e a qualidade do projeto 
proposto em relação aos interesses de pesquisa do orientador.  
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e) Foi definida duas novas linhas de pesquisa da área de história e 
historiografia literária. São elas: 1) história cultural da modernidade; 2) história 
das formas literárias/gêneros retórico-poéticos. 
f) O número de disciplinas deve ser organizado de um modo que, ao longo do 
quadriênio, todas as disciplinas sejam ensinadas. 
g) Haverá um rodízio docente bienal.. Todos os professores deverão ensinar 
apenas uma disciplina ao longo do biênio. 
 
 
 
 

 

1ª. Etapa (análise de projeto) – 23/08/2021 a 30/09/2021 

2ª Etapa (exame de proficiência em língua estrangeira) – 
24/03/2022 

Divulgação dos resultados da 1ª Etapa – 15/10/2021   
 

3ª. Etapa (entrevistas) – 08/11/2021 a 12/11/2021 

 

Divulgação dos resultados preliminares de aprovação – 
26/11//2021 

Prazo para interposição de recursos – 27/12/2021 a 
28/12/2021 

Divulgação do resultado dos recursos – 29 e 30/11/2021 

Divulgação da lista final de aprovação – 13/12/2021 

Divulgação da lista final de aprovação – 13/12/2021 

 
2) Disciplinas  
2.1) Catálogo e Componentes da Grade curricular   
2.2) Siglas, Programas e Linhas de Pesquisa  
2.3) Distribuição docente 
 
(RETIRADO DE PAUTA) 
3) Planes PGTHL  
3.1) Corpo discente   
3.2) Corpo docente 
3.3)  Financiamento 
3.4) Impacto social    
 
 

Campinas, 03/06/2021. 

 

Prof. Dr. Alfredo Cesar Barbosa de Melo 
Chefe do Departamento de Teoria Literária/IEL 
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