
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA

Campinas, 22 de Novembro de 2018.

SÙMULA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA

PRESENTES: Alfredo Cesar Barbosa de Melo; Elena Brugioni;  Jefferson Cano; Márcia
Abreu; Márcio Seligmann Silva; Mário Frungillo; Miriam Gárate; Gabriela Beduschi (RD-G),
Gabriel Philipson (RDPG)

Pauta
     

1- Aprovação da súmula da reunião do dia 20/09/2018. APROVADO

2- Aprovação do Relatório de Atividades Trienal do Prof. Dr. Eduardo Sterzi de Carvalho

Junior,  período  de  01/06/2015  a  31/05/2018,  com  parecer  do  Prof.  Dr.  Márcio

Seligmann Silva; APROVADO

3- Aprovação do relatório final do Prof. Christian Rodrigues Fischgold  como Pesquisador 

Colaborador no período de   01/07/18 a 30/06/20 , com parecer do Prof. Eduardo Sterzi

de Carvalho Junior; APROVADO

4- Aprovação de admissão do Christian Rodrigues Fischgold como Pós-Doutorado – 

PPPD  a partir de 05/11/18 ( retroativo ) pelo prazo de 01 ( um ) ano , supervisor  

Eduardo Sterzi de Carvalho Jr.;APROVADO

5- Requisitos para Ingresso de Pós-Doutorandos;

Foi proposta uma flexibilização dos critérios para admissão de pós-doc no

DTL, permitindo assim que doutores egressos do programa de teoria e história

literária pudessem fazer estágios pós-doutorais junto ao Departamento de Teoria

Literária,  desde  que  o  candidato  tivesse  um  componente  da  sua  formação

(graduação, mestrado e doutorado)  feito fora do IEL.  A proposta foi  rejeitada.

Quatro  votos  contra  a  proposta,  três  votos  a  favor,  e  uma  abstenção.  Os

requisitos de ingresso para pós-doc no DTL continua sendo aquele publicado no

site do IEL, que veda o ingresso para candidatos que terminaram o doutorado no

PPGTHL. 



Também foi  proposto  que  os  candidatos  ao estágio  pós-doutoral  (nível

junior)  submetessem suas  candidaturas  diretamente  às  agências  de  fomento

para  que,  uma  vez  recebida  a  bolsa,  possam  se  registrar  no  Programa  de

Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) da Unicamp, tendo sido obedecidos os

critérios  de  admissão  estabelecidos  pelo  Departamento de  Teoria  Literária.  A

categoria  de  “Pesquisador  Colaborador”  ficaria  restrita  aos  que,  não

conseguindo a bolsa,  ainda assim necessitassem de um vínculo de pesquisa

com a Unicamp.  A proposta foi aprovada.

6- Oferecimento da segunda habilitação do curso e Letras (Português como Segunda 

Língua/Língua Estrangeira); RETIRADO DE PAUTA

7- Versão  final  dos  Programas  de  Disciplina  da  área  de  Literatura  Brasileira  para

admissão de Professor Doutor I  em RTP.  Programa foi detalhado a partir de um

rascunho  que  já  havia  sido  produzido  pelos  proponentes  do  concurso  em

literatura  brasileira  na  reunião  anterior  (cf.  Súmula  da  reunião  anterior).  O

programa foi  aprovado pelo departamento e estará no edital  do concurso em

literatura  brasileira,  a  ser  publicado  no  DOESP em abril  de  2019,  após  esse

mesmo programa ser aprovado em reunião da Congregação do IEL na data de 28

de março de 2019.
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