
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2014. Às dezesseis horas do dia trinta de abril 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:  Alessandro Henrique P. R. de Moura, Benito Martinez Rodriguez,  Bernardo
G.S.L.  Brandão,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Caetano  Waldrigues  Galindo,
Fernando  Cerisara  Gil,  Gesualda  de  L.  S.  Rasia,  Lígia  Negri,  Marcelo  Sandmann,
Maximiliano Guimarães,  Milena Ribeiro Martins, Paulo César Venturelli,  Raquel Illescas
Bueno, Renata Praça de Souza Telles, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Roosevelt A. da R.Júnior,
Sandra Mara Stroparo; e os alunos: Aion Roloff e Priscila S. Martins. Demais ausências
justificadas. Encontram-se de licença os professores Guilherme Gontijo Flores, Luís Bueno,
Márcio Guimarães, Patrícia Cardoso e Teresa Wachowicz.  PEDIDO DE INCLUSÃO DE
PAUTA: 1. A professora Maria Cristina, presidente da sessão, pede e recebe a aprovação
para a inclusão de um ponto de pauta, “Diversos”, para tratar da aprovação de voluntariado
acadêmico e fazer algumas consultas à plenária. 2. Em seguida, comunicou à plenária a lista
de pedidos dos professores para utilização da verba do departamento junto ao Setor, que
pode ser resumida no quadro em anexo. ORDEM DO DIA: 1. INFORMES: 1. A Semana
de Letras acontecerá na semana de 5 a 9 de maio de 2014. A programação completa pode ser
conferida  no  endereço  (http://www.semanadeletras.ufpr.br/programacao/).  2. Enade: o
Coordenador do Curso Prof.  João Arthur mandou um e-mail  com o edital  do MEC para
inscrição de professores que desejem fazer questões para o Enade. As inscrições vão até 8 de
maio  e  podem  ser  feitas
em (http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/cadastro-do-banco-
de-itens-tem-inscricoes-abertas-ate-9-de-maio?redirect=http%3a%2f%2fportal.inep.gov.br
%2fenade).  3.  A  professora  Eva  Dalmolin  se  aposentou  e  mandou  uma  mensagem  de
agradecimento  para  todos  os  professores  do  DELIN.  2.  DISCIPLINAS  OPTATIVAS
PARA O CURSO DE PSICOLOGIA: A professora Maria Cristina submeteu à plenária o
pedido do Colegiado do Curso de Psicologia para que as disciplinas HL245 – Análise do
Discurso I e HL250 – Psicolinguística permaneçam no rol de optativas do curso. O DELIN
se posicionou favoravelmente à manutenção desde que fique entendido que o oferecimento
de disciplinas  optativas,  essas  ou  quaisquer  outras,  são  feitas  segundo a  possibilidade  e
disponibilidade do Departamento e, portanto, que nenhuma obrigatoriedade de oferecimento
dessas disciplinas pode pesar sobre o DELIN. Ficou decidido também que, quando essas
disciplinas forem ofertadas, um total  de 7 (sete) vagas fica desde logo garantida para os
discentes  do curso de Psicologia.  APROVADO.  3. APROVAÇÃO DE  PROJETO DE
PESQUISA: A  pedido  da  professora  Marilene  Weinhardt,  a  professora  Maria  Cristina
apresentou à plenária o projeto da referida professora, aprovado pelo CNPq com concessão
de  Bolsa  de  Produtividade  de  nível  I-d,  intitulado  "O uso  do  discurso  de  memórias  na
ficcionalização  do passado  histórico  –  2001-2010",  passo  necessário  para  que  ela  possa
oficializar  seu  pedido  de  professora  sênior  junto  à  UFPR  para  atuar  no  PGLet.
APROVADO;  4. DIVERSOS: 1. A professora Sandra Stroparo solicitou a aprovação do
nome dos seguintes alunos para o voluntariado acadêmico na  Revista Versalete:  Gabriela
Ribeiro (01/06/2014 a 31/05/2015), Fabiany Heloisa Gonçalves (20/05/2014 a 19/05/2015) e
Ronaldo Tazoniero  Machado (05/07/2014 a 04/07/2015).  APROVADO. 2.  A professora
Maria Cristina informou a plenária sobre o curso de português para estrangeiros que está
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tendo lugar aos sábados para os haitianos imigrados em Curitiba e consultou a plenária sobre
a possibilidade de o DELIN fornecer cópias xerox e também a impressão dos materiais para
as  aulas,  dado  que  o  departamento  paga  um montante  de  aluguel  pela  máquina  que  se
encontra na secretaria independentemente de usar a cota toda ou não. A plenária concordou
na doação das cópias remanescentes para o curso. A professora também submeteu à plenária
a aprovação dos cursos de extensão do projeto PBMIH nos níveis Básico, Letramento e Pré-
Intermediário, com início em 19/07/2014 e final previsto para 06/12/2014. APROVADO. 3.
AFASTAMENTOS: 3.1. Afastamento para apresentação de trabalho em congresso no
exterior. O professor  Rodrigo  Tadeu  Gonçalves  solicita  afastamento  para  o  período  de
22/06/2014 a  28/06/2014 para  apresentar  trabalho  no  Greeks  and Romans  on the  Latin
American Stage, que terá lugar na University College of London, em Londres, Inglaterra. A
Área  de  Clássicas  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  o  período  de
afastamento.  APROVADO. 3.2. Afastamento para pós-doutorado. O professor Marcelo
Sandmann solicitou afastamento no período de 16 de fevereiro de 2015 a 16 de fevereiro de
2016  para  realizar  seu  pós-doutoramento  na  Universidade  Federal  Fluminense  sob  a
supervisão da Profa. Dra. Ida Alves. A área de Literatura Portuguesa assumirá os encargos
didáticos  do  professor  na  sua  ausência.  APROVADO.  Nada mais  havendo  a  tratar,  eu,
Maria Cristina Figueiredo Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim. 

Maria Cristina Figueiredo Silva 

Quadro de distribuição de recursos do DELIN segundo pedidos dos professores

Passagem 3 Diárias Outros pedidos

1. Bruno Campinas – JUL Campinas – JUL 
2. Cláudia Maringá – NOV Maringá – NOV 1 computador 

desktop
1 armário de 
pastas suspensas

3. Gesualda Recife – NOV Florianópolis – 
JUN 

4. Maria José Porto Alegre – Ago 
5. Max Floripa – JUN Florianópolis – 

JUN
1 computador 
desktop

6. Milena Belém do Pará – SET 
7. Evento Portuguesa 1. Ida Alves – MAI 

2. Leonardo Gandolfi – MAI
Curitiba 
Curitiba (2)

8. Evento Brasileira 1. São Paulo – ?
2. São Paulo – ?

Curitiba 
Curitiba

9. Semana de Letras
 (Dante Luchesi)

Salvador – MAI

10. Laboratório de 
Fonética

1 computador 
desktop

11. Raquel e Fernando 1 computador 
desktopve
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