
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 003/2015. Às quatorze e trinta do dia vinte e um
de outubro de dois mil  e quinze,  reuniu-se,  na sala  1100 do Edifício D. Pedro I,  a
plenária departamental, sob a presidência da professora Raquel Illescas Bueno, 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, Fernando C. Gil, Lígia Negri, Luís Gonçalves Bueno de Camargo,
Maria Cristina Figueiredo Silva, Patrícia de A. Rodrigues, Pedro R. Dolabela Chagas,
Renata Praça de Souza Telles, Sandra M. Stroparo, Teresa C. Wachowicz; e os alunos:
Ana Paula Dias Torres Ocampos, Mariana Buchman, Paula Lorena Silva Melo e Priscila
S.  Martins.  Justificaram  a  ausência  os  professores:  Claudia  Mendes  Campos,  Luiz
Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria José Gnatta D. Foltran, Maximiliano
Guimarães, Patrícia da Silva Cardoso, Sandra Mara Stroparo. Encontram-se em licença
os professores Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia,  Marcelo Corrêa Sandmann e
Milena  Ribeiro  Martins. ORDEM  DO  DIA:  1.   Informes.  A  professora  Raquel
informou que esta era a primeira reunião da nova chefia do Departamento, que assumiu
o cargo no dia 12 de agosto p.p. A professora Raquel informou também que Andressa
d’Ávila assinou o contrato para assumir o cargo de professora substituta depois que a
autorização para sua contratação foi publicada no Diário Oficial da União, em 01 de
outubro de 2015. A professora Andressa d’Ávila substitui a professora Gesualda Rasia,
afastada  para  estágio  pós-doutoral,  e  assume  o  cargo  que  era  exercido  pela  profa.
Marina Legroski. Sobre a antiga sala do Projeto Varsul, a professora Raquel comunicou
os presentes que a sala foi liberada para uso do Departamento e que parte do material do
Varsul  já  foi  retirado  da  sala  pelo  prof.  dr.  Edson  Fagundes,  da  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), depois que foi liberada a carga patrimonial
desse material.  Conforme deliberado em reunião da Coordenação do Projeto Varsul,
ocorrida na cidade de Porto Alegre em julho último, a UTFPR passará a depositária do
material do Varsul, em substituição à UFPR. Os móveis do projeto Varsul ainda estão
em  poder  da  UFPR  e  a  solicitação  de  liberação  da  carga  patrimonial  deverá  ser
encaminhada  depois  de  encerrada  a  greve  dos  técnico-administrativos.  Quanto  ao
inventário dos bens do Departamento, a professora Raquel comunicou aos presentes que
será realizado de 01 a 30 de outubro e que os servidores Rodrigo Lunardon e Natanael
podem esclarecer dúvidas relativas à responsabilidade de uma ou outra unidade sobre
salas  do  Setor.  Informou  também  que  no  dia  22  de  outubro  haverá  reunião  sobre
ensalamento com o Diretor do Setor de Ciências Humanas, Eduardo Barra. A pauta será
o ensalamento de disciplinas de Letras no novo programa de ensalamento. A professora
Raquel  lembrou  aos  presentes  que  a  Comissão  Permanente  de  Avaliação  da  UFPR
solicita a todos que façam a avaliação da Universidade até o final do mês de outubro. A
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professora  Adelaide  relatou  aos  presentes  a  reunião  do  dia  15  de  outubro  sobre  o
Campus  Rebouças,  na  qual  o  Reitor  Zaki  Ackel  Sobrinho  expôs  aos  chefes  de
departamento  do  Setor  de  Ciências  Humanas  e  à  Direção  do Setor  de  Educação  o
histórico  do Campus,  desde sua  cessão à  UFPR até  o momento  atual  das  obras.  A
professora  Adelaide  relatou  que  o  Magnífico  Reitor  prevê  que  parte  do  Campus
Rebouças já esteja operacional em outubro de 2016. Com isto, será possível que uma
parte  do  Setor  de  Educação  migre  para  o  referido  Campus.  A professora  Adelaide
relatou também que o Reitor noticiou que o Anexo B do Campus Rebouças, que contará
com  salas  de  aula,  não  ficará  pronto  antes  do  final  de  sua  gestão,  em  razão  da
necessidade constatada recentemente de se reforçarem as fundações do prédio, dada a
constituição do solo onde ele será erguido. Sobre o pedido de livros no Edital FDA, a
professora  Raquel  comentou  que  as  listas  de  livros  encaminhadas  ao  Departamento
somaram um total de R$10.000,00 (dez mil reais) e que, desse total, o Departamento
encaminhou um pedido de aproximadamente R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
para a compra de livros.  O valor total  que poderia  ser concedido para a compra de
livros,  pelo Edital,  era de R$20.000,00, mas foram aprovados menos de R$4.000,00
para o Curso de Letras. Diante desse corte, a Coordenação do Curso de Letras, mediante
autorização  dos  Departamentos  constitutivos  do  Curso,  decidiu  as  prioridades,
considerando que caberia a cada Departamento do Curso um montante aproximado de
R$1.300,00  (hum mil  e  trezentos  reais).  Sobre  o  Orçamento  de  2015,  a  professora
Raquel  informou  que  foi  aprovado  durante  a  greve  de  docentes  e  técnico-
administrativos,  restando menos de dois meses para se tomarem decisões relativas à
maneira  de  empenhá-lo.  Informou  também  que  o  DELLIN  recebeu  cerca  de
R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), dos quais R$3.000,00 (três mil) já haviam sido
gastos. Dos R$33.000,00 (trinta e três mil reais) restantes,  o Departamento solicitou
aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), pelo pregão, para: 1) a compra de um
bebedouro com refrigeração,  no valor de R$360,00 (trezentos e sessenta reais);  2) a
compra  de  um  HD  externo,  no  valor  de  R$220,00  (duzentos  e  vinte  reais);  3)  a
manutenção das persianas das salas da Secretaria, no valor de R$1.300,00 (hum mil e
trezentos  reais);  4)  o  pagamento  do  coffee  break de  evento  da  área  de  Literatura
Portuguesa,  que  se  realizará  em dezembro  próximo.  A professora  Raquel  informou
ainda  que  destinou  R$2.200,00  (dois  mil  e  duzentos  reais)  do  orçamento  do
Departamento para a compra de livros estrangeiros indicados pelas áreas do DELLIN.
Esses livros não haviam sido encaminhados para o FDA, que priorizava a compra de
livros nacionais e a professora Raquel procurou então dividir o montante entre as três
áreas  do  Departamento.  Sobre  pagamento  de  diárias  e  passagens  com  a  verba  do
orçamento anual do Departamento, a professora Raquel informou que não sabe quanto
será gasto porque esse é um dado que depende do valor a ser pago pela Agência de
Turismo pelas passagens o qual, por sua vez, depende da data da compra. Até a data-
limite estabelecida pela Chefia do DELLIN para a compra de passagens e pagamento de
diárias,  foram  dados  os  seguintes  encaminhamentos:  1)  pagamento  de  diárias  para
participação  em  eventos  aos  professores  Pedro  Dolabela  Chagas;  Patrícia  da  Silva
Cardoso e Antonio Augusto Nery; 2) auxílio para a realização de dois eventos, um da
área de Literatura Brasileira e outro da área de Literatura Portuguesa, já aprovados em
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plenária departamental anterior; 3) pagamento de meia diária para convidado externo
para banca de doutorado, a pedido do Programa de Pós-Graduação em Letras, que já
esgotara seus recursos. A professora Raquel acrescentou que, em razão de o Programa
de Pós-Graduação em Letras ter esgotado seus recursos financeiros, os auxílios para
eventos organizados por professores do DELLIN serão assumidos integralmente pelo
DELLIN. 2. Calendário de reposição da greve. Em atenção à solicitação da Direção
do Setor, a professora Raquel verificou junto às áreas se algum docente não havia se
adequado ao novo calendário letivo estabelecido pela Resolução 43/15CEPE, tanto no
que concerne à reposição dos conteúdos das disciplinas depois de retomadas as aulas,
paralisadas durante a greve, quanto no que diz respeito ao período estabelecido para a
realização das provas finais. Todos os docentes declararam terem-se adequado ao novo
calendário. 3. Ad referendum. A professora Raquel Illescas Bueno solicitou aprovação
de sua participação na 6a. edição do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
ocorrida em 2013/2014. Nessa edição, no período entre março de 2013 a dezembro de
2014 a professora desenvolveu a função de orientação dos professores do programa,
tendo  recebido  por  essa  atividade  uma  bolsa  no  valor  de  R$1.800,00  (hum  mil  e
oitocentos reais). APROVADO. A professora Sandra Mara Stroparo solicitou bolsa de
Programa de Voluntariado Acadêmico para seis alunas do curso de Letras. Elas deverão
atuar como revisoras da Revista Versalete. As alunas são: Ana Paula Morales Delavigne
Bueno, Marina Grochocki, Patrícia Barreto Mainardi Maeso, Paula Lorena Silva Melo,
Thais Cons e Thays Camila Voluz.  APROVADO.  4. Afastamentos.  a) A professora
Raquel  submeteu  à  plenária  departamental  o  pedido  de  afastamento  do  professor
Waltencir Oliveira, no período de quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis a quatorze
de fevereiro de dois mil e dezessete, para estágio pós-doutoral na Universidade Federal
do Rio de Janeiro, sob a supervisão do Professor Doutor Alberto Pucheu Neto, projeto
intitulado “A ‘invenção’ do contemporâneo na poesia do Brasil, do século XX e depois,
ou notas sobre as subversões do lirismo”. A área de Literatura Brasileira assumirá os
encargos didáticos do professor durante sua ausência.  APROVADO.  b) A professora
Raquel submeteu à plenária departamental o pedido de afastamento da professora Maria
José Gnatta Dalcuche Foltran, no período de vinte e três de janeiro a vinte e dois de
fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  para  missão  de  trabalho  no  âmbito  do  projeto
Capes/Nuffic  040/12,  na  Universidade  de  Utrecht,  na  Holanda.  A  área  de  Língua
Portuguesa  e  Linguística  assumirá  os  encargos  didáticos  da  professora  durante  sua
ausência.  APROVADO.  c) A professora Raquel submeteu à plenária departamental o
pedido de afastamento do professor Maximiliano Guimarães Miranda, no período de
vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezesseis a vinte e cinco de fevereiro de dois mil e
dezessete,  para  estágio  pós-doutoral  na  Universidade  Estadual  de  Campinas,  sob  a
supervisão da Profª Drª Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes, projeto intitulado "Escassez
e Excesso de Informação em Aquisição  de Gramática:  teoria  e empiria".  A área de
Linguística e Língua Portuguesa assumirá os encargos didáticos do professor durante
sua ausência. APROVADO.  e) A professora Maria Cristina Figueiredo Silva solicitou
afastamento no país durante o segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017
para realizar estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo (USP), sob orientação
da  Profª.  Drª  Ana  Paula  Scher.  APROVADO. f) A  professora  Adelaide  Hercília
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Pescatori  Silva  registrou  afastamento  entre  os  dias  29  e  31  de  julho  de  2015 para
participar do II Encontro Intermediário do GT de Fonética e Fonologia na Universidade
Federal  de  Uberlândia  (MG),  como  palestrante  convidada,  apresentando  o  trabalho
“Agenda fonética: o status dos sons de /r/ no Português Brasileiro”.  g) Os professores
Caetano Galindo, Luís Bueno e Pedro Dolabela Chagas registraram afastamento de 15 a
17 de setembro para participar do II Colóquio “O romance: história, crítica e teoria”, na
Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro  -  UERJ,  no  Rio  de  Janeiro/RJ.  h) Os
professores  Luís  Bueno  e  Patrícia  Cardoso  registraram  afastamento  de  22  a  24  de
setembro para participar do Congresso Marginalidades do Feminino, na Universidade
de  São  Paulo  -  USP,  em  São  Paulo/SP.  i) O  professor  Antonio  Nery  registrou
afastamento  de  21  a  25  de  setembro  para  participar  do  mesmo  Congresso
Marginalidades do Feminino, na Universidade de São Paulo – USP, em São Paulo/SP.
j) A professora Adelaide Hercília Pescatori Silva registrou afastamento de 27 a 30 de
setembro para participar do 5th Eicefala – Encontro Internacional de Ciências da Fala,
na  Universidade  Federal  de Minas  Gerais  –  UFMG, em Belo  Horizonte/MG,  como
conferencista,  apresentando o trabalho  The status of rhotics in the light of new data
from  Brazilian  Portuguese.  k) O  professor  Pedro  Dolabela  Chagas  registrou
afastamento  de  28  a  30  de  setembro para  participar  do  IX SEPEL – Seminário  de
Pesquisa em Literatura, na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, em Uberlândia/
MG.  l) O  professor  Fernando  Gil  registrou  afastamento  de  5  a  8  de  outubro  para
participar  do  XI  Seminário  Internacional  de  História  da  Literatura,  na  Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRG, em Porto Alegre/RS.  m) A
professora Maria Cristina Figueiredo Silva solicitou afastamento entre os dias 27 e 29
de  outubro  para  atuar  como  membro  de  comitê  externo  avaliador  do  Programa  de
Iniciação Científica da UnB. n) A professora Adelaide Hercília Pescatori Silva solicitou
afastamento no dia 30 de outubro para participar de banca de qualificação de doutorado
de Márcio Oppliger Pinto na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS). o) O professor Márcio Renato Guimarães solicitou afastamento entre os dias
03  e  06  de  novembro  para  participar  de  banca  de  teste  seletivo  na  Unicentro,  em
Guarapuava.  p) O professor Maximiliano Guimarães solicitou afastamento durante a
semana de 11 de novembro para participar  como membro de banca de concurso na
UNICAMP, em Campinas.  q) A professora Maria Cristina Figueiredo Silva solicitou
afastamento  entre  os  dias  24  e  26  de  novembro  para  participar  do  III  Colóquio
Brasileiro de Morfologia, como conferencista, apresentando o trabalho intitulado "Uma
discussão  sobre  as  conjugações  do  português  e  a  noção  de  paradigma  em  teoria
linguística”. r) A professora Claudia Mendes Campos comunicou afastamento em 31 de
agosto  para  participar  de  banca  de  doutorado  na  Unicamp.  5.  Outros.  O professor
Bruno Dallari relatou que apresentou relatório final do curso de extensão “EduPesquisa:
linguagem, diálogo e ensino de leitura e escrita”. O curso foi coordenado pelo professor
e realizado em 2014. Seu público-alvo eram professores da Prefeitura  Municipal  de
Curitiba. Foram submetidas à plenária as propostas dos seguintes eventos de extensão:
“Oficina de fotografia”, coordenado pela profa. Maria Cristina Figueiredo; IV Colóquio
do Centro de Estudos Portugueses: Poetas d’Orpheu, futuristas e TUDO”, coordenado
pelo prof. Antonio Augusto Nery e que ocorrerá entre os dias 01 e 03 de dezembro;
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Colóquio Letras e Filosofia: por uma análise naturalista da narrativa, coordenado pelo
prof.  Pedro  Dolabela  Chagas e que  ocorrerá  nos  dias  14  e  15  de  dezembro.
APROVADOS.  A profª Raquel consultou a plenária sobre a concessão de apoio do
departamento ao IV Colóquio do Centro de Estudos Portugueses, mediante pagamento
de coffee break para os três dias do evento e pagamento de diárias e passagens aéreas
para três convidados. APROVADO. A profª Raquel também consultou a plenária sobre
a concessão de apoio do departamento ao Colóquio Letras e Filosofia: por uma análise
naturalista  da  narrativa,  mediante  pagamento  de  diárias  e  passagens  aéreas  a  cinco
convidados.  APROVADO.  Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Raquel  Illescas  Bueno,
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 

Raquel Illescas Bueno
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