
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2015. Às quatorze e trinta do dia onze de
março de dois mil e quinze, reuniu-se, na sala 1100 do Edifício D. Pedro I, a plenária
departamental,  sob  a  presidência  da  professora  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,
estando presentes os professores: Adelaide H. Pescatori Silva, Alexandre A. Nodari,
Antonio  Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu
Dallari, Caetano W. Galindo, Claudia M. Campos, Fernando C. Gil, Lígia Negri, Luiz
Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria José Gnatta D. Foltran, Maximiliano
Guimarães,  Patrícia da Silva Cardoso, Patrícia de A. Rodrigues, Pedro R. Dolabela
Chagas, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza Telles,  Sandra M. Stroparo,
Teresa C. Wachowicz; e os alunos: Haluana Koepsel, Priscila S. Martins e Mariana
Buchman.  Demais  ausências  justificadas.  Encontram-se  de  licença  os  professores
Gesualda de L. S. Rasia, Marcelo C. Sandmann e Milena R. Martins.  ORDEM DO
DIA: 1 - Informes. A professora Maria Cristina informou que a técnica administrativa
Lúcia Neidert aposentou-se e a plenária decidiu enviar flores a ela em agradecimento,
tendo realizado imediatamente a recolha do dinheiro necessário para isso. Com relação
à vaga aberta por essa aposentadoria, a professora relatou o uso da vaga de funcionário
graduado  para  o  setor,  e  o  fato  de  que  teremos  que  aguardar  a  possibilidade  de
transferência de um funcionário, mas não há nenhuma previsão possível para isso no
momento.  A professora Maria José sublinhou a necessidade de termos técnicos que
efetivamente trabalhem em seus postos e cumpram seus horários, pois atitudes bastante
diferentes dessas têm sobrecarregado grandemente os professores da universidade. A
professora Sandra informou a mudança de editores da Revista Versalete, sendo que a
professora Nylcéa Pedra afastou-se dos trabalhos, e a professora Janice Nodari assumiu
seu lugar e, em função da criação de um novo departamento no curso, a professora
Ruth Bohunovski também ingressou na editoria da revista, representando o DEPAC. A
professora Sandra informou os nomes das novas revisoras da Revista Versalete, a se
engajarem no trabalho através do Voluntariado Acadêmico: Patrícia Barreto Mainardi
Maeso (2º ano), Pamela Cristine de Oliveira, Ana Carolina Bendlin Gonzales e Camila
de  Souza.  APROVADO.  A  professora  Patrícia  Cardoso  apresentou  o  plano  de
atividades  do  Programa  de  Voluntariado  Acadêmico  da  aluna  Stefanie  Wessler
(GRR20145475), em benefício do Centro de Estudos Portugueses, no período de um
ano. APROVADO. O professor Benito informou que o projeto de extensão Poiesis de
2014 recebeu relatório positivo por parte do Comitê de Extensão e Pesquisa, e frisou u
início das atividades do projeto em 2015 a partir do dia 14 de março. A professora
Maria Cristina tratou da Semana de Letras, a se realizar entre os dias 11 e 15 de maio, e
solicitou um voluntário entre os professores para ser o representante do departamento
junto à comissão organizadora: a professora Adelaide ofereceu seu nome para isso. A
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professora Adelaide, como representante do departamento junto ao Comitê Setorial de
Extensão, também solicitou que todos os professores com projetos de extensão que
incluíssem bolsistas informassem o comitê esse fato, para que os registros pudessem
ser atualizados, sendo que o prazo para isso é o mês de março. O professor Bruno
informou que o professor Luiz Gardenal,  atual  diretor do CELIN, solicitou que ele
organizasse  um curso  de  Língua  Portuguesa  para  os  38  estudantes  índios  cotistas
atualmente  alunos  da  UFPR,  numa  tentativa  de  auxiliá-los  em  sua  adaptação  aos
respectivos cursos. A professora Sandra informou que o novo ementário do DEPAC
retirou algumas disciplinas do ementário original do DELIN, mas apenas as que diziam
especialmente  respeito  à  área  de Estudos Clássicos.  2 -  Coordenação do PLE no
CELIN: A professora  Maria  Cristina  informou  à  plenária  ter  sido  convidada  para
coordenar  o  programa  “Português  Língua  Estrangeira  -  PLE”,  parte  do  programa
“Espaço Integrado para Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e Formação de Professores de
Línguas e Culturas Diversas” do CELIN. 3 - DEPAC: A professora continuou dando
informações sobre a organização do DEPAC, propondo que se faça uma redistribuição
dos professores entre os gabinetes do departamento, procurando reunir melhor as áreas
do  departamento  e  os  professores  que  fazem  agora  parte  do  novo  departamento.
Tratando da questão da distribuição, a plenária colocou também o fato de que a sala
1102, ocupada atualmente pela professora sênior Odete Menon e arquivos do projeto
Varsul,  deve  ser  reintegrada  ao  uso  do  departamento,  visto  que  nenhum  dos  ex-
professores do departamento, atualmente atuando como seniores junto ao programa de
Pós-Graduação em Letras, pôde manter uma sala para si, bem como não podem usar a
sala 1102, já há bastante tempo destinada para isso. APROVADO. 4 - Aprovação de
projetos de pesquisa e eventos de extensão: a) A professora Adelaide apresentou seu
parecer  sobre o projeto  de pesquisa  "Português  brasileiro  e  Créole:  uma gramática
comparada",  da  professora  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva.  APROVADO.  b)  O
professor  Caetano  apresentou  o  projeto  de  evento  de  extensão  “Semana  de  Letras
2015”, que se realizará entre 11 e 15 de maio de 2015, organizado pelo DELLIN,
DEPAC e CLET.  APROVADO.  5 - Aprovação de ad referenduns: a) Em 03 de
dezembro  de  2014,  encaminhou-se  o  Relatório  do  Evento  de  Extensão  “Poiesis  –
Caminhadas Literárias”, coordenado pelo professor Benito. APROVADO.  b) Em 16
de dezembro de 2014, encaminhou-se o resultado do processo eleitoral para direção e
vice-direção do CELIN. APROVADO. c) Em 10 de fevereiro de 2015, encaminhou-se
a abertura de teste seletivo para a Área de Linguística e Língua Portuguesa, em função
do afastamento do professor Luiz Arthur Pagani para tratamento de saúde. Inicialmente
a contratação será realizada na vaga do afastamento para pós-doutorado da Gesualda.
APROVADO. d) Em 03 de março de 2015, encaminhou-se a proposta do evento de
extensão intitulado “Approaches to the study and measurement of voice quality”, a ser
organizado pela professora Adelaide entre 06 e 07 de abril de 2015. APROVADO. 6 -
Aprovação da seleção de monitores: a) A professora Maria José informou à plenária
que a acadêmica Shehrazad Elis Ramos Daoud (GRR 20144714) foi aprovada em seu
plano de monitoria (nº 5095) para a disciplina Língua Portuguesa I. APROVADO. b)
A  professora  Patrícia  Rodrigues  informou  à  plenária  que  a  acadêmica  Fernanda
Carolina Cruzetta (GRR 20142072) foi aprovada em seu plano de monitoria (nº 5093)
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para  a  disciplina  Língua  Portuguesa  I.  APROVADO.  7  -  Homologação  de  teste
seletivo: O professor Márcio informou à plenária departamental os resultados do teste
seletivo para professor substituto de Linguística e Língua Portuguesa, e apresentou os
nomes  dos  candidatos  aprovados  por  ordem  de  classificação:  1º:  Marina  Chiara
Legroski;  2º:  Luana de Conto;  3º:  Andressa D’Ávila;  4º:  Álvaro Kasuaki  Fujihara.
APROVADO.  8  -  Afastamentos:  a) A  professora  Teresa  encaminhou  à  plenária
departamental  seu  pedido  de  afastamento,  entre  22  e  26  de  abril  de  2015,  para
participação  nas  “Jornadas  Patagónicas  de Linguística  Formal”,  a  ser  realizado  em
General Roca, na Argentina. A área de Linguística e Língua Portuguesa assumirá os
encargos didáticos  da professora durante sua ausência. b) A professora Maria  José
encaminhou à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 21 e 28 de abril
de 2015, para participação nas “Jornadas Patagónicas de Linguística Formal”, a ser
realizado em General Roca, na Argentina. A área de Linguística e Língua Portuguesa
assumirá os encargos didáticos da professora durante sua ausência;  registrou também
os afastamentos de 25 de fevereiro a 5 de março, para participação e apresentação de
trabalho no IX Congresso da Abralin, em Belém do Pará, PA (25 a 28 de fevereiro) e
para ministrar um curso no XXII Instituto da Abralin (2 a 5 de março); no dia 06 de
março, para uma banca de doutorado na UNICAMP, em Campinas, SP. APROVADO.
c) A professora Adelaide registrou os afastamentos entre 24 e 26 de fevereiro, para
uma banca de mestrado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da
Conquista, BA, e no dia 30 de março, para uma banca de mestrado na UFRGS, em
Porto Alegre, RS. d) O professor Alexandre registrou seu afastamento entre os dias 18
e 20 de fevereiro, para uma banca de mestrado na UFSC em Florianópolis, SC.  e) A
professora Maria Cristina encaminhou à plenária pedido de afastamento,  entre 29 de
abril  e  15  de  maio,  para  participação  em  missão  de  trabalho  do  Projeto
CAPES/NUFFIC  nº.  040/12,  intitulado  "Os  Efeitos  da  Modificação  na
Referencialidade  /  The  Effects  of  Modification  on  Referentiality",  em  Leiden,  na
Holanda. A área de Linguística e Língua Portuguesa assumirá os encargos didáticos da
professora durante sua ausência.  APROVADO. Também registrou seus afastamentos
entre  20  e  22  de  fevereiro  para  uma  banca  de  doutoramento  na  UNICAMP,  em
Campinas, SP; entre os dias 24 e 28 de fevereiro, para o IX Congresso da ABRALIN,
em  Belém  do  Pará,  PA;  no  dia  6  de  março,  para  uma  banca  de  doutoramento,
novamente na UNICAMP. f) O professor Caetano registrou os afastamentos de 23 a 24
de fevereiro, para uma banca de mestrado na UNICAMP, em Campinas, SP; entre 26 e
27 de fevereiro para uma banca de mestrado na UNESB, em Vitória da Conquista, BA;
dia 17 de março, para receber o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte de
melhor tradução de 2014; e no dia 31 de março para uma defesa de doutorado na PUC-
RJ, no Rio de Janeiro, RJ. g) O professor Luís registrou afastamento entre os dias 11 e
12  de  março  para  o  I  Seminário  de  Literatura  Brasileira  do  Programa  de  Pós-
Graduação em Literatura Brasileira da USP, em São Paulo, SP. h) O professor Antonio
registrou o afastamento entre os dias 25 e 26 de fevereiro, para uma banca de mestrado
na UNICAMP, em Campinas, SP.  i) O professor Fernando registrou afastamento no
dia 30 de março para uma banca de mestrado na UFRGS, em Porto Alegre, RS. j) O
professor Alessandro registrou afastamento entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2014,
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para evento de grupo de pesquisa na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, RJ. Nada
mais havendo a tratar, eu, Maria Cristina Figueiredo Silva, lavrei a presente ata, que
vai assinada por mim.

Maria Cristina Figueiredo Silva

ve
rs

ão
 p

ar
a 

div
ulg

aç
ão

 - 
nã

o 
é 

a 
or

igi
na

l


	SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

