
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 004/2015. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dezesseis de dezembro 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, Antonio Augusto
Nery, Benito Martinez Rodriguez,  Bruno Bohomoletz  de Abreu Dallari,  Caetano W.
Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,  Fernando  C.  Gil,  Lígia  Negri,  Luís  Gonçalves
Bueno  de  Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Márcio
Renato Guimarães, Patrícia de A. Rodrigues, Sandra M. Stroparo; e os alunos Amyr
Borhot Hamud, Carolina da Silva, Janaína Carnim e Priscila Sima Martins. Justificaram
a ausência os professores: Alexandre A. Nodari, Maria José Gnatta D. Foltran, Pedro
Dolabela  Chagas,  Teresa  Wachowicz.  Ausentes  os  professores:  Maximiliano
Guimarães, Renata Telles e Waltencir Oliveira. 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) A professora Raquel informou que o
material do Varsul tem sido retirado paulatinamente do DELLIN, e que o procedimento
corre  normalmente;  b)  A professora  Raquel  informou que a  cantina  ainda  não está
ativada porque quem ganhou a licitação não cumpriu o prazo para reabrir a cantina. A
professora Lígia  acrescentou que há uma indefinição sobre quando a cantina abrirá,
porque  prazos  de  reforma  e  abertura,  relacionados  ao  contrato  com o  locatário  da
cantina são da alçada da Pró-Reitoria de Administração e da Prefeitura do Campus; c)
PED. O professor Bruno fez uma breve explanação sobre o funcionamento do PDE e da
falta de profissionais que orientem professores da rede pública, especialmente na áea de
literatura;  d) A profa.  Raquel noticiou a abertura  do mestrado profissionalizante  em
educação  e  a  solicitação  da  Coordenação  desse  mestrado  para  que  professores  se
cadastrem no programa; e) A profa. Raquel informou que o site do DELLIN está pronto
e  que  ela  pedirá  ao  secretário  do  departamento  que  coloque  o  site  no  ar,  já  que  a
consulta aos docentes sobre o formato do site não registrou objeções ao formato da
página e às informações  constantes  ali;  f)  A professora Lígia  expôs aos presentes o
estado  atual  da  discussão  sobre  a  ocupação  do  espaço  físico  do  Setor  de  Ciências
Humanas. Ela observou que ao Setor cabem o edifício D. Pedro I todo e dois andares do
D. Pedro II. Ela comentou que o diretor do Setor realizou, sob orientação da arquiteta da
Universidade,  um estudo  sobre  a  ocupação  do espaço  físico  do  Setor.  Ficariam no
complexo  da  Reitoria  todos  os  departamentos  do  Setor,  exceto  os  de  Psicologia  e
Turismo, que migrarão para o Campus Rebouças da UFPR. Explicou os cálculos que
têm sido feitos para alocação de gabinetes dos docentes, bem como para salas de aulas e
salas de administração. Comentou também a proposta da Direção do Setor que as salas
de  aula  deixem  de  ser  computadas  como  área  dos  departamentos  e  passem  a  ser
computadas como área do Setor. Relatou dificuldades que estão sendo enfrentadas para
realocar os departamentos no espaço do Setor. Há três questões a serem decididas: i) o
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andar  onde  ficará  cada  departamento.  Os  departamentos  estão  satisfeitos  com  a
distribuição por andar?; ii) secretarias de pós-graduação ficarão alocadas num mesmo
espaço, de modo que as coordenações de pós-graduação do Setor ocupem salas distintas
no quinto andar do Edifício D. Pedro II? No mesmo andar são previstas três salas de
defesa do Setor; iii) As secretarias de pós-graduação devem ser também alocadas num
espaço  unificado?  A  proposta  da  Direção,  conforme  a  professora  Lígia,  é  que  os
departamentos avaliem o Plano Diretor do Setor. O Setor espera que o Plano Diretor
esteja  deliberado  até  15  de  abril  de  2016;  g)  Sobre  a  execução  orçamentária,  a
professora Raquel informou que, apesar de ter solicitado várias vezes ao Orçamentário
do Setor um balanço das despesas do departamento, ainda não obteve a informação; h)
A professora Raquel  comunicou que  os  afastamentos  do  prof.  Waltencir  e  do  prof.
Maximiliano  Guimarães  já  foram publicados  em portarias  da  Universidade.  Relatou
ainda que a contratação da profa. Andressa d’Ávila foi renovada até julho de 2016 e que
ela  deverá  assinar  a  documentação  nos  próximos  dias;  i)  Sobre  a  possibilidade  da
Administração  Superior  da  UFPR  aumentar  as  semanas  letivas,  de  15  para  18,  o
professor Benito relatou que na última reunião do Colegiado do Curso de Letras ficou
decidido que o curso de Letras  continuará organizando seu calendário letivo em 15
semanas,  sob  o  argumento  de  que  o  aumento  de  horas/aula  resultaria,  em  última
instância,  na  diminuição  da  qualidade  de  ensino  do  curso;  j)  A professora  Claudia
comunicou aos presentes que o Núcleo Estruturante do Curso de Letras iniciou suas
atividades e que ela e a professora Renata Telles estão representando o DELLIN nessa
instância, que reúne ainda dois professores de cada um dos outros dois departamentos
do Curso de Letras,  além do professor Altair  Pivovar,  do Setor  de Educação;  k)  O
professor Caetano noticiou o final do Colóquio Filosofia e Literatura. Comentou sobre
os possíveis desdobramentos; l) O professor Fernando Gil informou que uma lista de
livros conseguidos por ele em Edital CNPq já está disponível na biblioteca do Setor e
poderá ser consultado pelos interessados. 2 – PROJETO DE PESQUISA. O professor
Pedro Dolabela  Chagas  apresentou à  plenária  departamental  seu parecer  favorável  à
aprovação do projeto proposto pelo professor Fernando Cerisara Gil  e intitulado “A
duplicidade  da  ficção  rural:  o  estatuto  do  narrador,  a  representação  do “outro”  e  o
“estilo” da prosa rural”. APROVADO. 3. AD REFERENDUM: A professora Raquel
comunicou a indicação da professora Claudia e da professora Renata para o Núcleo
Estruturante  do  Curso  de  Letras.  Comunicou  também  a  submissão  da  proposta  do
evento de extensão Poiesis 2016 – literatura e outras linguagens. APROVADOS. 4.
OUTROS: a) Abertura de teste seletivo Literatura Brasileira e Teoria Literária: O
professor  Benito,  coordenador  da  Área  de  Literatura  Brasileira  e  Teoria  Literária,
solicitou  à  plenária  a  abertura  de  teste  seletivo  para  a  contratação  de  professor
substituto, na vaga a ser aberta pelo afastamento para pós-doutoramento do professor
Waltencir, na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, entre 15 de fevereiro de
2016 e 14 de fevereiro de 2017. O professor Benito expôs as informações necessárias à
abertura  do  teste,  que  são:  Vaga:  01  (40  horas);  Área  de  conhecimento:  Literatura
Brasileira e Teoria da Literatura; Matéria específica: Literatura Brasileira e Teoria da
Literatura; A poesia de Tomás Antônio Gonzaga; A poesia de Gonçalves Dias; O conto
de Machado de Assis; O nacional no Modernismo brasileiro; A representação da cidade
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na ficção brasileira contemporânea; A poesia de João Cabral de Melo Neto; O teatro de
Ariano  Suassuna;  As  funções  da  literatura  na  atualidade;  Análise  do  poema:  um
exemplo; Análise da prosa de ficção: um exemplo. Titulação mínima exigida: Mestrado
em  Letras  ou  Mestrado  em  Estudos  Literários;  Banca:  Titulares:  Benito  Martinez
Rodriguez  – presidente  (UFPR),  Alexandre  André Nodari  (UFPR),  Renata  Praça  de
Souza  Telles  (UFPR),  Suplentes:  Milena  Ribeiro  Martins  (UFPR),  Pedro  Ramos
Dolabela Chagas (UFPR), Sandra Mara Stroparo (UFPR); Período provável das provas:
15 e 16 de fevereiro de 2016; Período de inscrição: 25 de janeiro a 05 de fevereiro de
2016; Critérios de seleção: análise de currículo e prova didática.  O professor Benito
ressaltou ainda que a comissão apreciadora das inscrições será composta pelos membros
titulares da banca. APROVADO. b) Estágio probatório Alexandre André Nodari: A
professora Raquel apresentou o resultado da 1ª etapa da avaliação de estágio probatório
do  professor  Alexandre,  que  obteve  pontuação  máxima.  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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