
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2011. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dois de março de dois mil e onze, reuniu-se, na sala 1111, no 11º andar do Edifício
D. Pedro I, a plenária departamental,  sob a presidência do professor Marcelo Corrêa
Sandmann, estando presentes os professores Adelaide Hercília Pescatori Silva, Benito
Martinez Rodriguez, Bernardo Brandão, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano
Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara Gil, Gesualda de L.
S. Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçalves Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Márcio
Renato Guimarães, Maria Cristina Figueiredo Silva, Marilene Weinhardt, Maximiliano
Guimarães,  Milena  Ribeiro  Martins,  Otto  Leopoldo  Winck,  Patrícia  de  Araújo
Rodrigues,  Paulo  César  Venturelli,  Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de  Souza
Teles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,  Teresa  Cristina  Wachowicz,  Waltencir  Alves  de
Oliveira,  os  representantes  discentes  Carlo  Giacomitti  e  Daniel  F.  Ribeiro,  e  a
Servidoras  Lúcia  Maria  Neidert  e  Rosângela  Rosso  Garcia.  Encontram-se  em
afastamento  para  capacitação  os  professores  Alessandro  Henrique  de  Moura,  Pedro
Ipiranga Júnior,  Roosevelt  da Rocha Júnior  e  Sandra Mara Stroparo.  Justificaram a
ausência os professores Maria José Foltran e Patrícia da Silva Cardoso. ORDEM DO
DIA: I) Informes: 1) O Professor Marcelo Sandmann apresentou à plenária a nova
servidora  técnico-administrativa,  Rosângela  Rosso  Garcia,  que  deverá  cumprir
expediente na secretaria do departamento pelos períodos da manhã e da tarde. Destacou
a  boa  experiência  da  servidora  junto  à  instituição  e  sua  disposição  de  integrar-se
plenamente às atividades do departamento, desejando a ela, em seguida, em nome dos
colegas,  boas  vindas.  2) O  Professor  Marcelo  solicitou  aos  professores  que
encaminhassem, o quanto antes, as fichas 2 das disciplinas que serão ministradas no 1º
semestre de 2011. Lembrou a todos que, uma das tarefas que se impôs à secretaria do
Delin em sua gestão, foi justamente a reorganização dos arquivos com as fichas 2, que
não vinham sendo entregues regularmente nos últimos anos.  3)  O Professor Marcelo
solicitou  aos  professores  que  preenchessem formulário,  distribuído na plenária,  com
informações  referentes  aos  horários  de  permanência  a  serem  cumpridos  por  cada
professor ao longo do primeiro semestre deste ano.  4) O Professor Marcelo informou
que são os seguintes os novos representantes do SCHLA junto à Assessoria de Relações
Internacionais  da  UFPR:  Terumi  Bonnet  Villalba  (DELEM),  Lídia  Natália  Weber
(DEPSI) e Alessandro Rolim de Moura (DELIN). 5) O Professor Marcelo informou que
se encontra aberto o Edital FDA 2011 – Demandas de Fluxo Programado, e que projetos
podem ser  encaminhados  até  o  dia  08  de  abril  do  corrente.  6) O Professor  Benito
Rodriguez, secretário da ABRALIC (Associação Brasileira de Literatura Comparada),
comunicou  que  se  encontram  no  site  da  associação  informações  com  relação  a
simpósios e inscrição de comunicações,  sublinhando que o período de submissão de
trabalhos vai de 14 de março a 15 de abril.  7) O Professor Márcio Renato Guimarães,
coordenador do Curso de Letras, informou que a coordenação está finalizando, por estes
dias, os ajustes de matrículas dos alunos relativamente ao 1º semestre de 2011.  8) A
secretária  Lúcia  Maria  Neidert  informou  que  ela  e  a  secretária  do  SCHLA,  Tânia
Ribeiro,  estão às voltas  com a finalização do ensalamento para o primeiro semestre
letivo de 2011. II) Pauta: 1) Homologação dos resultados do Concurso Público para
Professor  Adjunto  de  Literatura  Portuguesa. O  Professor  Marcelo  Sandmann
apresentou os  resultados  do Concurso Público  para  Professor  Adjunto  de  Literatura
Portuguesa,  ocorrido entre  os dias  14 e  17 de fevereiro  de 2011. Dos 8 candidatos
inicialmente  inscritos,  6  compareceram  para  realizar  as  provas,  sendo  que  3  foram
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habilitados, na seguinte ordem de classificação: 1. Antonio Augusto Nery; 2. Daniel de
Oliveira Gomes; 3. Ricardo Hiroyuki Shibata. O Professor Marcelo informou ainda que,
dada  a  exiguidade  dos  prazos,  aprovou  os  resultados  ad  referendum da  Plenária
Departamental, encaminhando o processo para homologação pelo Conselho Setorial e
posterior  homologação  e  publicação  em  Diário  Oficial  pela  PROGEPE.  Solicitou,
portanto, que a aprovação fosse referendada em âmbito departamental.  APROVADO.
2) Comissão de Espaço Físico – Novo Gabinete. O Professor Marcelo informou que a
Comissão  de  Espaço  Físico  do  departamento,  integrada  por  ele  e  pelos  professores
Cláudia Mendes Campos,  Benito Rodriguez e Alessandro Rolim de Moura,  este em
substituição ao professor Roosevelt da Rocha Júnior, que se encontra afastado do país
para capacitação, reuniu-se no dia 11 de fevereiro do corrente. Informou que, depois de
reiteradas instâncias junto à Direção do SCHLA, finalmente obteve, agora no começo
do ano, autorização para transformar a sala 1107 em gabinete de professores, demanda
oficialmente  encaminhada  à  mesma  direção  no  ano  de  2010.  A  comissão,  que  na
referida reunião discutiu a destinação do novo gabinete, propôs à plenária, depois de
consulta feita aos envolvidos, que o mesmo seja ocupado pelos professores Patrícia de
Araújo Rodrigues, Bruno de Abreu Dallari e Rodrigo Tadeu Gonçalves. Informou ainda
que novas deliberações referentemente a ocupação de salas no 11º andar, especialmente
da sala 1118, que abriga até o segundo semestre do ano as secretarias da ABRALIN e
ABRALIC,  deverão  ser  efetuadas  na  ocasião  oportuna,  uma  vez  encerradas  as
atividades  ligadas  aos  dois  grandes  congressos  realizados  na  UFPR  por  essas
associações. APROVADO. 3) Planejamento Departamental para 2011. O Professor
Marcelo  informou  que  se  encontra  às  voltas  com  a  elaboração  do  planejamento
departamental para o ano de 2011. Lembrou aos colegas que havia enviado, em meados
de fevereiro,  email  com cópia do planejamento de 2010 em anexo como modelo,  e
solicitação de informações para o planejamento deste ano. Diante das poucas respostas
recebidas, solicitava agora mais uma vez que os professores individualmente e/ou as
áreas  encaminhassem  os  dados  que  julgassem  importante  constar  no  documento.
Informou também que o orçamento para 2011, segundo a Direção do SCHLA, encontra-
se ainda em aberto, mas que a orientação recebida é a de que os departamentos devem
tomar por base os valores do ano de 2010. Com relação ao rateio do SCHLA para 2010,
o valor destinado ao Delin foi de R$ 34.968,03. Relativamente ao repasse do Celin em
2010, um total de R$ 12.085,23, tais recursos encontram-se empenhados para aquisição
de  escaninhos  (processo  de  licitação  em  tramitação)  e  placas  com  os  nomes  de
professores  para  portas  e  escaninhos  (assunto  a  encaminhar  após  a  aquisição  dos
escaninhos). Com relação ao repasse do Celin em 2009, informou que os valores, um
total  de  R$  12.237,91,  devidamente  corrigidos,  encontram-se  ainda  depositados  em
conta do departamento junto à FUNPAR. Com relação aos repasses do Celin em 2011,
informou que ainda não há qualquer informação disponível acerca de valores e a data de
transferência desses recursos ao departamento. Sublinhou, portanto, que o departamento
dispõe de soma significativa  de recursos,  cuja  destinação  deveria  ser  resolvida  pela
plenária. O Professor Rodrigo Tadeu Gonçalves, editor da Revista Letras, tomou então a
palavra e  informou a respeito  da atual  situação da revista,  carente  de recursos para
editoração de seus últimos números em função da demora da PRPPG relativamente à
licitação  de  serviços  para  esse  fim  no  que  toca  às  revistas  acadêmicas  da  UFPR.
Solicitou então que o departamento, em parceria com a Coordenação da Pós-Graduação
em Letras e do DELEM, conforme consulta feita previamente às chefias e coordenação,
destinasse  recursos  para  o  envio,  via  correio,  de  exemplares  do  periódico  para
colaboradores, e para que a Editora da UFPR pudesse contratar serviço de editoração a
fim de regularizar a situação da Revista Letras, assunto já previamente tratado com o
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editor da Editora da UFPR, o professor Gilberto de Castro. O Professor Marcelo se
prontificou a obter informações relativamente à possibilidade de repasse de recursos
departamentais à Editora da UFPR para esse fim. Depois de algumas manifestações de
apoio à destinação de recursos para a Revista Letras, a plenária aprovou o atendimento à
solicitação  do  professor  Rodrigo.  APROVADO. III)  Diversos:  1)  Avaliação  de
Estágios  Probatórios.  A)  Estágio  Probatório  do  Professor  Guilherme  Gontijo
Flores. O Professor Rodrigo Tadeu Gonçalves apresentou à Plenária Departamental o
resultado da avaliação de Estágio Probatório do Professor Guilherme Gontijo Flores,
que obteve pontuação máxima.  APROVADO. B) Estágio Probatório da Professora
Renata  Praça  de  Souza  Telles. O  Professor  Fernando  Cerisara  Gil  apresentou  à
Plenária Departamental o resultado da avaliação de Estágio Probatório da Professora
Renata  Praça  de  Souza  Telles,  que  obteve  pontuação  máxima.  APROVADO.  2)
PROJOVEM  –  Profª  Lígia  Negri.  A  professora  Lígia  Negri  comunicou  ao
Departamento o convite para participar da Equipe da UFPR de Avaliação do Programa
PROJOVEM Urbano, como coordenadora da equipe de análise. Para tanto, submeteu à
apreciação  da  plenária  seu  plano  individual  de  trabalho  –  PIT.  APROVADO. 3)
Projetos  de  Pesquisa.  A)  Projeto  de  Pesquisa  da  Profª  Maria  José  Foltran. O
Professor  Marcelo  que  submeteu  à  plenária  projeto  de  pesquisa  encaminhado  pela
Professora Maria José Foltran, intitulado “Os adjetivos não-intersectivos sob a ótica da
Teoria dos Eventos”, previamente aprovado pelo CNPQ. APROVADO. B) Projeto de
Pesquisa da Profª Marilene Weinhardt.   A Professora Milena Ribeiro Martins leu à
plenária parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa “O uso do discurso de
memórias  na  ficcionalização  do  passado  histórico  –  2001-2010”,  apresentado  pela
Professora  Marilene  Weinhardt,  projeto  anteriormente  aprovado  pelo  CNPQ.
APROVADO. 4) Afastamentos. A) Adelaide Hercília Pescatori Silva. A Professora
Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva  solicitou  afastamento  para  participar  de  banca  de
defesa de doutorado na UFSC no próximo dia 03.  APROVADO.  B) Profª Marilene
Weinhardt. A Professora Marilene Weinhardt solicitou afastamento para participar de
banca  de  doutorado  na  UFRGS  no  próximo  dia  25.  APROVADO. 5)  Eleição
Coordenação de Pós-Graduação em Letras. O Professor Luís Bueno informou que no
dia  14  de  março  haverá  eleições  para  a  Coordenação  e  Vice-Coordenação  da  Pós-
Graduação em Letras e que ele e a Professora Teresa Cristina Wachowicz, integram,
como titular e vice, respectivamente, chapa inscrita às eleições.  6) Pós-Doutorado –
Prof. Caetano Waldrigues Galindo. O Professor Caetano Waldrigues Galindo relatou
que,  depois  de  problemas  relacionados  à  burocracia  da  Université  Paris  VIII,  que
impossibilitaram seu estágio naquela instituição, acabou por realizar sua pesquisa pós-
doutoral  na  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  de  Janeiro,  sob  orientação  do
Professor Paulo Henriques Britto,  num período que incluiu pesquisas em bibliotecas
francesas, uma passagem pela Universität Wien e uma semana de trabalho na James
Joyce Stiftung, em Zurique. 7) Nova editora da Revista Letras. O Professor Rodrigo
Tadeu Gonçalves comunicou que, em virtude de seu afastamento para pós-doutorado a
partir do segundo semestre de 2011, a Revista Letras passará a contar com nova editora,
a Professora Maria Cristina Figueiredo Silva. 8) Site do Delin. A Professora Gesualda
de L. S. Rasia solicitou informações a respeito da atualização do site do Delin. Informou
que  seu  nome  não  constava  ainda  da  relação  de  professores  do  departamento  ali
presente. A secretária Lúcia Maria Neidert informou que todo o site do SCHLA, a que
se  encontram  subordinados  os  sites  dos  diferentes  departamentos,  passa  por  um
processo de reformulação. Informou ainda que no próximo dia 16 participará de reunião
com a  funcionária  setorial  encarregada  do  assunto,  e  que  solicitará  que  os  ajustes
necessários sejam efetuados, independentemente da nova versão do site do Setor, que
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deverá ainda demorar a ser concluída.  Nada mais havendo a tratar,  eu, Lúcia Maria
Neidert,  secretária  do Departamento,  lavrei  a presente  ata,  que,  depois de lida,  será
assinada por mim e pelo senhor Presidente. 

Lúcia Maria Neidert Marcelo Corrêa Sandmann
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