
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA 

Campinas, 14 de novembro de 2019 
 

SÚMULA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA  
 
PRESENTES: Alcir Pécora, Alfredo Cesar Melo, Carlos Eduardo Berriel, 
Cristina Henrique da Costa, Daniela Birman, Eduardo Sterzi, Elena Brugioni, 
Fábio Durão, Jefferson Cano, Márcia Abreu, Márcio Seligmann, Marcos Lopes, 
Marcos Siscar, Mário Frungillo, Miriam Gárate, Orna Levin, Janaína Tatim (RD-
pós), Tainá Rocha (RD-graduação). 

 

 

Pauta 

 

1. Aprovação da Súmula do dia 26/09/2019; APROVADO 

2. Errata da súmula de 13/06/2019.APROVADO 

3. Aprovação do modelo de regimento do DTL (conselho plenário X conselho 
restrito). Após discussão, o departamento decidiu por um modelo de 
regimento baseado no conselho-plenário (em que todos os docentes do 
departamento fazem parte do conselho departamental). Também se levou 
em conta que tal modelo, para funcionar bem e com maior legitimidade, 
precisa de presença do maior número possível de docentes nas reuniões. 
Daí a necessidade de ter um controle efetivo de frequência, que obedeça a 
legislação vigente, mas que também contemple outras situações de 
ausência com o devido bom senso. 

4. Estabelecimento de um rodízio em cargos do departamento. 

Cargo Biênio 2020-2022 Biênio 2022-2024 

Chefe Alfredo (a ser confirmado 

em junho de 2020) 
 

Coordenador da pós Orna Levin (a partir de julho 

de 2020) 
Márcio Seligmann (a partir 

de julho de 2022) 

Coordenador da 
graduação de EL* 

Alexandre (a partir de 

janeiro de 2021) 
N/A  

Remate de Males Fábio Durão Berriel 

*Coordenador de Graduação é um cargo designado pela Direção do IEL. Convém 
destacar que o diretor, como membro do DTL, pediu que o departamento 
indicasse um nome. 

5. Aprovação do Parecer emitido pelo Profa. Dra. Maria Betânia Amoroso, 
referente pedido de promoção por mérito para MS-5.2 do Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Ornelas Berriel. APROVADO 



 
6. Discussão sobre a promoção por mérito para MS-3.2. Durante a reunião, os 

pedidos de inscrição ao processo de promoção dos professores Daniela 
Birman, Eduardo Sterzi, Cristina Henrique da Costa foram aprovados. Em 
seguida, foi designada uma comissão formada pelos professores Fábio 
Durão, Marcos Siscar e Orna Levin para elaborar pareceres 
circunstanciados sobre as candidaturas a ser submetido à Comissão 
Julgadora do Processo de Promoção. 

 

7. Aprovação do estágio probatório da Profa. Dra. Elena Brugioni. APROVADO 
 

8. Aprovação do pedido de credenciamento do Prof. Dr. Tomaz Amorim Izabel 
(PPPD), para ministrar a disciplina TL-709 (Tópico em Literatura em Língua 
Alemã) junto à Graduação/IEL no 1° semestre/2020; APROVADO 

9. Criação do Certificado de Estudos em Tradução; Certificado, que funcionará 
juntamente com disciplinas oferecidas pelo DLA, foi aprovado na instância 
departamental. 

10. Deliberação sobre os resultados do processo seletivo para o PPGTHL 
(eventuais redistribuições de vagas e de orientadores etc.); Últimos ajustes 
foram feitos e resultado do processo seletivo foi publicado: 
https://www.iel.unicamp.br/br/node/291 

11. Aprovação da solicitação de 01 (um) diária junto ao PPGTHL para a vinda do 
cineasta Celso Luccas, co-diretor do "25" sobre a independência 
de Moçambique. Haverá projeção do filme seguida de debate com o diretor. A 
atividade terá lugar no dia 25 de novembro no Anfiteatro do IEL, organizado 
pela Profa. Dra. Elena Brugioni e Profa. Dra. Fernanda Gallo (PPPD); 
APROVADO 
 

12. Aprovação da solicitação de 04 (quatro) diária junto ao PPGTHL para a vinda do 
Prof. Wiliam Diaz, da Universidade Nacional da Colômbia, que ministrará um 
minicurso aberto ao público do IEL. APROVADO 
 
 

Súmula submetida por: 

Prof. Dr. Alfredo César B. de Melo 

Chefe do Departamento de Teoria Literária 
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