
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2014. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia dezenove de fevereiro de dois mil e catorze, 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: Antonio A. Nery, Benito Martinez
Rodriguez, Bruno Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues Galindo, Claudia
Mendes  Campos,  Luiz  Arthur  Pagani,  Maria  José  Gnatta  Dalcuche  Foltran,
Maximiliano Guimarães, Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues, Paulo
César Venturelli, Pedro Ipiranga Júnior, Raquel Illescas Bueno, Renata Praça de Souza
Telles,  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves,  Roosevelt  Araújo  da Rocha Júnior,  Sandra  Mara
Stroparo, Waltencir Alves de Oliveira; e os alunos: Aion Roloff, Carmina M. Ribeiro,
Daniela  M.  Rocha,  Guilherme Bernardes,  Leonardo G.  Fischer,  Priscila  S.  Martins.
Demais  ausências  justificadas.  Encontram-se  de  licença  os  professores  Fernando
Cerisara Gil, Guilherme Gontijo Flores, Lígia Negri, Luís Bueno, Márcio Guimarães,
Patrícia Cardoso e Teresa Wachowicz.  INFORMES: 1. A professora Maria Cristina,
presidente da sessão, pede e recebe a aprovação para a inclusão de um ponto de pauta
para tratar da aprovação de curso de extensão. 2. Em seguida, comunicou a chegada de
material solicitado no ano anterior: cadeiras e notebooks. 3. Pediu aos professores que
tomem cuidado com o material do datashow do anfiteatro 1100, que deve ser trancado
no armário da sala quando da saída dos professores de sala de aula. 4. A professora
Maria José e a professora Sandra deram informações sobre a última reunião da PRPPG
com dados novos sobre o PIBIC. 5. A professora Maria Cristina repassou aos presentes
a informação de que o programa "Bota pra fazer", do Sebrae, está sendo viabilizado
para a universidade e que os interessados devem procurar fazer o contato através do
SCH.  6.  Em seguida,  trouxe a  informação  do lançamento  do  livro  de  poemas  Rua
Musas, do professor Bernardo. 7. A licença por motivo de doença em pessoa da família
e  as  férias  da  funcionária  Lúcia  Neidert  foram informadas,  bem como as  possíveis
reposições, para o período dessas férias,  a serem feitas pelo funcionário Rodrigo O.
Lunardon Carneiro. 8. O professor Benito trouxe informações sobre a primeira reunião
de que ele participou como representante do setor junto à CPPD, relatando que há uma
proposta  inicial  de  que  as  comissões  de  progressão  docentes  sejam setorializadas  e
escolhidas a partir de eleições. 9. O professor ainda relatou seus procedimentos para
tentar conseguir uma resposta da Reitoria (da Proplan, mais especificamente) sobre a
construção de uma rota de fuga para prevenção em caso de incêndio nos prédios D.
Pedro I e D. Pedro II, narrando a ausência ou ineficiência das respostas baseadas na
constante explicação de que o prédio tombado não permitiria uma reforma desse tipo.
Após consultar diretamente o processo de tombamento do prédio, o professor Benito
encontrou a informação de que, ainda que tombado, como o prédio é utilizado para fins
educacionais, ele deve se adaptar a seu uso. Essa informação foi repassada à Proplan,
que prometeu providências. 10. O professor Rodrigo lembrou que na última reunião do
Conselho  Setorial  o  problema  da  rota  de  fuga  foi  lembrado  e  que  os  professores
cogitaram  realizar  uma  paralisação  total  das  aulas  até  que  alguma  providência
consistente fosse tomada pela Reitoria. 11. A área de Literatura Portuguesa informa a
plenária sobre a realização do Colóquio “Poeta em anos de prosa: poesia contemporânea
em Língua Portuguesa”, a ser realizado no período de 28 a 30 de maio de 2014.  A área
convida os colegas para participarem do evento e agradecem ao Departamento as diárias
e passagens fornecidas aos seus dois convidados.  ORDEM DO DIA: 1. A professora
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Maria Cristina pediu a  aprovação das atas enviadas anteriormente para a leitura dos
professores.  APROVADO.  2.  A professora pediu o relato  das  recentes  seleções  de
monitores realizadas no departamento: o professor Benito selecionou duas alunas para
a  disciplina  de  Teoria  da  Literatura  I,  Suelen  A.  C.  Trevizan  e  Ana  Carolina  B.
González; a professora Maria José selecionou o aluno Guilherme Bernardes e a aluna
Thayse Letícia Ferreira para a disciplina de Língua Portuguesa I; a professora Claudia
selecionou  a  aluna  Annae  Caroline  Skora  para  a  disciplina  Linguística  I.
APROVADOS.  Os representantes  discentes  teceram algumas  considerações  sobre a
timidez dos alunos em se apresentar para as seleções de monitoria, solicitando que os
professores  convidassem  mais  diretamente  os  alunos,  ao  que  os  professores  todos
argumentaram dizendo que o processo de seleção é público e que todos haviam sido
informados da abertura de vagas desde o ano anterior, inclusive pelo próprio Centro
Acadêmico.  3.  AD  REFERENDUM:  A  professora  Cristina  passou  então  para  a
aprovação dos  pontos  de pauta que já  tinham seguido como  ad referendum:  3.1.  A
professora Sandra,  como secretária  da  banca do concurso de literatura brasileira,
descreveu a condução do concurso que aprovou dois candidatos, Pedro Ramos Dolabela
Chagas, em primeiro lugar, e Alexandre Nodari, em segundo lugar. APROVADO. Em
seguida,  o  professor  Benito  relatou  o  fechamento,  em 2013,  do  curso  de  extensão
"Poiesis", coordenado por ele, bem como a abertura de mais um ano do mesmo curso,
para 2014. APROVADOS. Quanto a esse tema, e como as vagas para o curso de 2014
se esgotaram rapidamente, os representantes discentes solicitaram que as inscrições para
um próximo curso reservem algumas vagas para o período noturno. 4. PROJETOS DE
PESQUISA:  4.1.  a  professora  Patrícia  Rodrigues  leu  seu  parecer  positivo  sobre  o
projeto da professora Maria Cristina,  "Morfologia verbal do português e a noção de
paradigma em teoria linguística",  APROVADO; 4.2. a professora Maria José leu seu
parecer positivo sobre o projeto da professora Patrícia  Rodrigues,  "Complementação
oracional não finita em português brasileiro"; 4.3. o professor Antonio leu seu parecer
positivo  sobre  o  projeto  do  professor  Marcelo,  "A  poesia  de  João  Luís  Barreto
Guimarães no contexto da poesia portuguesa recente"; 4.4. o professor Maximiliano leu
seu  parecer  positivo  sobre  a  conclusão  do  projeto  da  professora  Maria  Cristina,
"Derivação prefixal e composição: limites".  APROVADOS; 4.5. A professora Maria
José  informou  que  seu  projeto  de  pesquisa  "Adjetivos:  diferenças  interpretativas  e
posição no domínio nominal" foi aprovado pelo CNPq como parte da renovação da sua
Bolsa de Produtividade para o período 2014-2016; 4.6. O professor Caetano informou
que seu projeto de pesquisa "A prosa do Ulysses de James Joyce e a tradução da prosa
literária" foi aprovado pelo CNPq, concedendo a ele a Bolsa de Produtividade para o
período  2014-2016.  5.  CARTA  PARA  O  NEAB:  a  plenária  discutiu  quais
procedimentos seriam mais adequados para que o contato com o NEAB, decidido na
última reunião, de vinte de novembro de dois mil e treze, fosse mais frutífero. Depois de
longa discussão, em que foram expostas várias razões para que uma carta fosse enviada
ao  Núcleo  com o  pedido  claro  de  uma manifestação  de  desagravo  em relação  aos
professores do departamento implicados em processos administrativos gerados a partir
do  NEAB,  a  plenária  se  decidiu  por  uma  das  versões  das  cartas  anteriormente
preparadas e apresentadas a todos os docentes, com pequenas modificações que serão
redigidas  e  finalizadas  pela  presidente  da  plenária,  e  que  será  enviada  ao  NEAB e
anexada a esta ata para fins de arquivamento e documentação.  APROVADO. Ainda
quanto  a  esse  assunto,  os  representantes  discentes  pediram esclarecimentos  sobre  o
histórico do processo, convidando o professor Max a participar de uma das reuniões do
Centro Acadêmico de Letras. 6. EXTENSÃO: 6.1. O professor Luiz Arthur apresentou
o seu projeto  de curso de  extensão "Grupo de  estudos em filosofia  da linguagem",
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solicitado  por  alguns  alunos,  e  que  vai  atender  a  alunos  de  Letras  e  de  Filosofia.
APROVADO. 6.2. O professor Bruno apresentou mais detalhes sobre seu projeto de
extensão, "Mídia, espaço público e educação", já aprovado em reunião anterior. 6.3. O
professor  Caetano  Waldrigues  Galindo  apresentou  o  projeto  de  evento  de  extensão
“Semana de Letras 2014”, que se realizará entre 05 e 09 de maio de 2014, organizado
pelo DLLCV, DELEM e CLET. APROVADO. 7. AFASTAMENTOS: 7.1. Bernardo
Brandão. O professor Bernardo havia solicitado afastamento para os dia 18 e 19 de
fevereiro,  para  o  lançamento  de  seu  livro  Rua  Musas,  em  Belo  Horizonte.
APROVADO.  7.2 Maria José Foltran. A professora Maria José pede homologação
para o afastamento  realizado entre os dias 5 e  8 de fevereiro,  para apresentação de
trabalho no evento I GETEGRA International Thematic Workshop - Agreement — in
honour of  Denilda Moura", em Recife, e solicita afastamento para os dias 25 a 27 de
fevereiro  para  participar  de  banca  de  concurso  público  na  UnB,  em  Brasília.
APROVADO. 7.3 Gesualda Rasia. A professora Gesualda pede homologação para seu
afastamento entre os dias 10 e 12 de fevereiro para participar de banca de concurso na
UNICENTRO -  Guarapuava.  APROVADO.  7.4.  Patrícia  Rodrigues.  A professora
Patrícia Rodrigues pede homologação para seu afastamento entre 5 e 8 de fevereiro para
participar do I GETEGRA International Thematic Workshop - Agreement — in honour
of  Maria  Denilda  Moura,  em Recife.   APROVADO.  7.5.  Afastamento  para  pós-
doutorado. O professor Roosevelt Rocha solicitou afastamento para o período de junho
de 2014 a junho de 2015. A área de Línguas Clássicas assumirá os encargos didáticos
do professor na sua ausência. APROVADO. 7.6. Afastamento para apresentação de
trabalho em congresso no exterior. A professora Patrícia de Araújo Rodrigues solicita
afastamento para o período de 30/04/2014 a 06/05/2014 para apresentar  trabalho no
44th Linguistic Symposium on Romance Languages, que terá lugar na Universidade de
Western, em Otário, Canadá. A Área de Linguística assumirá os encargos didáticos da
professora durante o período de afastamento.  APROVADO. 7.7. Afastamento para
apresentação de trabalho em congresso no exterior. A professora Maria José Foltran
solicita afastamento para o período de 27/05/2014 a 09/06/2014 para apresentar trabalho
no 24th Colloquium on Generative Grammar 24, que terá lugar em Madri, na Espanha,
entre os dias 28 a 30 de maio,  e no  OLINCO2014,  que terá lugar em Olomouc, na
República  Tcheca,  entre  os  dias  05  e  07  de  junho  de  2014.  A  professora  pede
autorização  para  não  retornar  ao  Brasil  entre  os  eventos  por  conta  do  preço  das
passagens  internacionais.  A  Área  de  Linguística  assumirá  os  encargos  didáticos  da
professora  durante  o  período  de  afastamento.  APROVADO. Nada  mais  havendo  a
tratar, eu, Maria Cristina Figueiredo Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por
mim. 

Maria Cristina Figueiredo Silva 
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Ao Coordenador do NEAB, professor Josafá da Cunha
E à Diretora do Setor de Ciências Humanas, professora Maria Tarcisa da Silva Bega,
(com cópia ao Gabinete do Reitor e à Pró-reitoria de Graduação)

Esta carta expõe uma premissa e um objetivo interdependentes.
Sempre partimos do pressuposto de que a relevância e os papeis do DLLCV e do NEAB
no âmbito  da UFPR (e,  mais  abrangentemente,  no serviço público  federal)  são,  por
definição, associados e complementares. Ambos promovem o combate a preconceitos
arraigados na sociedade brasileira, os quais se contrapõem à igualdade na diversidade
que pregamos e praticamos. Aqui no DLLCV, todos os docentes, seguindo as próprias
ementas das disciplinas, são engajados no combate contra preconceitos linguísticos de
vários tipos, que estão atrelados a preconceitos sociais  os mais diversos. Parte disso
consiste no combate à não aceitação e censura de certos tipos de discurso, o que – seja
por  má  fé,  seja  por  incompreensão  e  trivialização  da  complexidade  da  realidade
discursiva e gramatical – também gera anulação de diversidade social.  Sendo assim,
reconhecemos que, na base, nós do DLLCV temos bastante em comum com o NEAB,
enquanto unidades institucionais da UFPR, e temos, em princípio,  o dever moral de
estabelecermos colaboração mútua, o que infelizmente não tem ocorrido de modo direto
até aqui. Ao contrário, temos um histórico recente de conflito que precisamos corrigir
de imediato, exatamente em nome dos nossos objetivos maiores, e para o benefício da
comunidade acadêmica como um todo. 
Já no início do mês corrente, durante a semana de recepção aos calouros de Letras, o
vice-coordenador da Graduação em Letras, professor deste Departamento, aproveitava a
ocasião para mais uma vez falar aos alunos dos mecanismos de apoio institucional de
que dispõem ao mesmo tempo em que incitava vigorosamente a comunidade acadêmica
ao diálogo como primeira instância de negociação e possível resolução de quaisquer
contenciosos que possam surgir. Sabemos que, em situação de vulnerabilidade, muitas
vezes  o  diálogo  direto  pode  não  ser  uma  possibilidade,  mas  acreditamos  que  os
Departamentos, a Coordenação, os Representantes Discentes, o Centro Acadêmico, o
Diretório Central dos Estudantes, a Pró-reitoria de Graduação e órgãos como o NEAB
possam, sim, colmatar essa lacuna e propiciar locais e oportunidades de diálogo efetivo
e eficiente.
Exposta a premissa, passemos agora ao objetivo desta carta, que é o de deixar claro que,
para manter sempre aberto esse canal de comunicação, e para podermos contar com o
efeito  benéfico  do  diálogo,  cabe  ao  NEAB,  como  intermediador  de  relações  entre,
nesses  casos,  os  corpos  discente  e  docente  da  Universidade,  manifestar-se
concretamente em relação às acusações feitas nos anos de 2012 e 2013 contra nossos
dois  professores,  inicialmente  endossadas  pelo  NEAB.  É  necessário  que  o  NEAB
reconheça oficialmente que: (i) o procedimento inicial adotado em ambos os casos foi
inadequado, por não buscar o diálogo direto antes de encaminhar uma acusação formal a
instâncias  administrativas  da  UFPR;  (ii)  em  ambos  os  casos,  conforme  apurado
oficialmente nas instâncias competentes, não houve prática discursiva racista alguma; e
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(iii)  os professores sofreram e sofrem danos morais e psicológicos  o que na prática
gerou prejuízo também aos alunos, razão principal do nosso trabalho. Após aquelas duas
acusações endossadas pelo NEAB, criou-se um clima inquisitorial e judicializante que
deve ser desfeito com urgência. Diante disso, um documento de manifestação pública de
desagravo deve ser feito pelo NEAB, já que em conversas privadas (com a chefia do
DLLCV, coordenação do curso de Letras e direção do setor) o então coordenador do
NEAB, professor Marcos Silva da Silveira, já reconheceu os pontos acima.
A via judicializante, que infelizmente acabou acontecendo no primeiro caso, não será
jamais  a  melhor  possibilidade  de  resolvermos  conflitos  numa  comunidade  como  a
nossa. Por isso foi importante ter podido contar com a presença do NEAB nas várias
conversas que, no segundo episódio, resultaram no esclarecimento daquela situação e na
constatação da inadequação e da inveracidade das acusações iniciais, evitando assim a
abertura apressada de um processo.
Depois de discussão em plenária departamental, o nosso corpo docente concordou que,
por ter sido infundadamente acusado de ofensas que a nós todos causariam e causam
extrema  repulsa,  a  melhor  maneira  de  encerrarmos  totalmente  o  episódio  seria
recebermos do NEAB este  documento de boa-vontade.  Gostaríamos muito de poder
contar com algo que nos permitisse a certeza do diálogo contínuo e lamentasse também
as  acusações  inverificadas  e  tratadas  num primeiro  momento  como inquestionáveis,
bem como uma clarificação quanto aos protocolos e procedimentos do NEAB, como
núcleo desta Universidade, ao acolher e encaminhar denúncias sérias dessa natureza. 
Esse documento de manifestação pública de desagravo que ora solicitamos é condição
sine qua non para que os professores do DLLCV possam pôr em prática a necessária
parceria mencionada no parágrafo inicial desta carta, bem como participar de discussões
e atividades promovidas pelo NEAB, para as quais dois de nossos professores têm sido
convidados por e-mails. Aproveitaríamos o ensejo inclusive para pedir que os e-mails
fossem enviados apenas para o Departamento – delin@ufpr.br – e não para professores
individuais, de modo a garantir a extensão do convite a todos.
Sem mais, e com a certeza de sermos compreendidos, subscrevo-me cordialmente em
nome do departamento,

Curitiba, 21 de fevereiro de 2014.
Maria Cristina Figueiredo Silva

Chefe do DLLCV
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