
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 007/2013. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia trinta e um de julho de dois mil e treze, reuniu-se, na sala 1110 do Edifício D. Pedro
I, a plenária departamental, sob a presidência da professora Claudia Mendes Campos,
estando  presentes  os  professores:  Alessandro  Henrique  Poersch  Rolim  de  Moura,
Antonio  Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu
Dallari,  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Gesualda  de  Lourdes  dos  Santos  Rasia,  Luiz
Arthur Pagani, Luis Gonçales Bueno de Camargo, Márcio Renato Guimarães,  Maria
Cristina Figueiredo Silva, Maria José Gnatta Dalcuche Foltran, Maximiliano Guimarães
Miranda, Patrícia de Araújo Rodrigues, Paulo César Venturelli, Pedro Ipiranga Júnior,
Raquel  Illescas  Bueno,  Renata  Praça  de  Souza  Telles,  Roosevelt  Araújo  da  Rocha
Júnior e Sandra Mara Stroparo, e o servidor técnico-administrativo, secretário Rodrigo
Otávio Lunardon Carneiro.  Justificaram a ausência  os professores Adelaide  Hercília
Pescatori Silva, Bernardo G.S.L. Brandão, Marcelo Corrêa Sandmann, Milena Ribeiro
Martins, Rodrigo Tadeu Gonçalves, Teresa Cristina Wachowicz e Waltencir Alves de
Oliveira. Encontram-se de licença os professores Fernando Cerisara Gil e Lígia Negri.
Informes.  a)  Escaninhos  externos.  A professora Claudia  informou que os  pregões
necessários  para  consertar  os  escaninhos  já  foram realizados  e  que  o  conserto  será
realizado  em breve  pela  PCU. b)  Orçamento.  A professora  Claudia  informou  que
encaminhou para a direção do SCH um pedido de auxílio para a compra das passagens
para a banca do concurso para a área de Literatura Brasileira. Ela informou também que
encaminhou a solicitação de compra de material permanente. A professora acrescentou
que não há pregão vigente para desktop, mas que, caso ele venha a ser realizado, a
compra poderá ser solicitada ainda esse ano, com recursos do Celin. c) Compra de
passagens  pela agência  conveniada da UFPR.  A professora  Claudia  solicitou  aos
professores que venham a receber auxílio da UFPR para a participação em eventos, com
compra de passagens, que procurem reunir provas dos valores das passagens no dia da
compra efetuada pela agência conveniada à UFPR, para que seja possível sistematizar a
reclamação de alguns professores de que as passagens não têm sido compradas pelo
valor mais baixo disponível no dia da compra. A professora informou que a resolução
que rege a relação com a agência de viagens diz que é dever da agência fazer a compra
pelo valor mais baixo e que ela será punida caso não o faça assim. d) Condições de
trabalho no turno da noite. A professora Gesualda informou que, nos dias em que tem
aula a partir das 20h30, recorrentemente tem se deparado com luzes apagadas ao final
de suas aulas, quando ainda há usuários circulando no prédio, o que a impede de ir até a
secretaria  do Departamento para devolver a chave da sala de aula e de ir  até o seu
gabinete buscar seu material antes de sair do edifício. As professoras Raquel, Renata e
Lígia relataram o mesmo problema. A professora Claudia informou que encaminhou
ofício à direção solicitando providências, isto é, que as luzes dos corredores só sejam
apagadas após a conferência de que todas as salas de aula e gabinetes estejam vazios,
nunca antes das 22h30. Ela acrescentou que recebeu resposta inicial da secretária do
SCH, servidora técnico-administrava Tânia Ribeiro, de que o ofício será repassado ao
responsável pela segurança nos edifícios D. Pedro I e II, sr. Gastão, e de que a direção
do Setor irá conversar com o zelador, sr. José. A professora Claudia pediu aos colegas
professores que relatem imediatamente novas ocorrências como essa, para que a chefia
possa cobrar da direção do Setor a efetiva solução do problema. e) Coordenação da
Graduação.  O  professor  Márcio  informou  que  a  partir  desta  data  não  é  mais
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coordenador  do  curso.  f) Conferência  promovida  pelo  Centro  de  Estudos
Portugueses.  A pedido do professor Marcelo, a professora Claudia informou que, no
último dia 20 de julho pela manhã, tivemos a presença do escritor português Amadeu
Lopes Sabino, que proferiu palestra intitulada “Memórias Literárias de Dois Séculos”,
uma promoção do Centro de Estudos Portugueses.  ORDEM DO DIA: 1) Concurso
Público – Literatura Brasileira. A professora Renata, da Área de Literatura Brasileira,
informou à plenária departamental o início dos trâmites de abertura de concurso público
para professor efetivo de Literatura Brasileira, para a vaga aberta pela aposentadoria da
professora Marilene Weinhardt. Seguem abaixo informações a respeito do concurso: 1)
Classe  da  Carreira  de  Magistério:  Classe  A  (Professor  Adjunto  A);  2)  Área  de
conhecimento:  Literatura  Brasileira  e  Teoria  da  Literatura;  3)  Titulação  exigida:
Doutorado em Literatura Brasileira, Teoria da Literatura e/ou Literatura Comparada ou
áreas  afins;  4)  Regime de  Trabalho:  Dedicação  Exclusiva;  5)  Período provável  das
provas: 1ª quinzena de outubro de 2013; 6) Natureza das provas: Prova escrita, prova
didática, currículo e entrevista; 7) Programa: 1. O Barroco e o Arcadismo no Brasil; 2.
O Romantismo brasileiro; 3. Do Realismo aos antecedentes do Modernismo brasileiro;
4.  Modernismo  brasileiro;  5.  Ficção  brasileira  contemporânea;  6.  Poesia  brasileira
contemporânea;  7.  Dramaturgia  brasileira;  8.  Historiografia  literária  brasileira;  9.
Conceitos  e  funções  da  literatura;  10.  Teoria  do  poema;  11.  Teoria  da  ficção;  12.
Formação  do  leitor:  literatura,  escola,  indústria  cultural.  APROVADO.  2)
Homologação de Teste Seletivo – Letras Clássicas. A professora Claudia informou à
plenária  departamental  os  resultados  do  teste  seletivo  para  professor  substituto  de
Língua e  Literatura  Latina  sendo habilitado em primeiro  lugar  o candidato  Leandro
Dorval  Cardoso.  APROVADO. 3)  Diversos.  a) Afastamentos no país.  i)  Marcelo
Sandmann. A professora Claudia informou que aprovou ad referendum o afastamento
do professor Marcelo, para participar de banca de doutorado na Universidade Federal
Fluminense (UFF), em 12 de julho último. APROVADO. ii) Teresa Wachowicz.  A
professora Teresa solicitou dois afastamentos: para ministrar um curso de Semântica, de
15 horas,  na  pós-graduação em Letras  da UFAM, em Manaus-AM, de  12  a  16  de
agosto; para participar da reunião de coordenadores de programas de pós-graduação, da
Capes, na USP, em São Paulo, em 26 e 27 de agosto. APROVADO. iii) Bruno Dallari.
O  professor  Bruno  solicitou  afastamento  para  participar  de  uma  mesa-redonda  na
Jornada Internacional Ferdinand de Saussure e os Estudos Linguísticos Contemporâneos
e II Simpósio Nacional de Estudos sobre os Manuscritos de Ferdinand de Saussure, na
UFRN, em Natal-RN, de 9 a 11 de setembro. APROVADO. b) Afastamentos do país.
i)  Antonio  Nery.  O  professor  Antonio  solicitou  afastamento  para  participar  do  V
Encontro  Europeu de Literatura  Comparada,  em Funchal  -  Portugal,  de 24 a  30 de
setembro. APROVADO. ii) Luis Bueno. O professor Luis Bueno submeteu à plenária
departamental seu pedido de afastamento, entre 23 de outubro e 27 de outubro de 2013,
para participação no evento “Seminário Cartografia dos Estudos Literários”, a realizar-
se em Santiago - Chile. A área de Literatura Brasileira assumirá os encargos didáticos
do professor durante sua ausência.  APROVADO. iii)  Maria Cristina.  A professora
Maria Cristina submeteu à plenária departamental seu pedido de afastamento, entre 27
de outubro e 03 de novembro de 2013, para participação no evento “II Conferência
Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial” a realizar-se na
Universidade  de  Lisboa,  em  Lisboa  -  Portugal.  A  área  de  Linguística  e  Língua
Portuguesa  assumirá  os  encargos  didáticos  da  professora  durante  sua  ausência.
APROVADO. c) Afastamento para doutorado do professor  Guilherme Gontijo
Flores.  O  professor  Guilherme  solicitou,  em  função  de  problema  burocrático  que
impediu seu afastamento para doutoramento no período aprovado na reunião ordinária
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número 004/2012, entre 18 de março de 2013 até 03 de agosto de 2014, novo pedido, de
16 de setembro de 2013 até 16 de setembro de 2014, para doutorado na Universidade de
São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. João Ângelo Oliva Neto. A área de Letras
Clássicas  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  sua  ausência.
APROVADO. Nada mais  havendo a tratar,  eu,  Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro,
secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pela senhora presidente.

Rodrigo Otávio Lunardon Carneiro        Claudia Mendes Campos
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