
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 010/2013. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte de novembro de dois mil e treze, 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: Adelaide Hercília Pescatori Silva, Antonio A.
Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu  Dallari,  Caetano
Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos,  Gesualda de L.S.  Rasia,  Luiz Arthur
Pagani,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,  Maria  José  Gnatta
Dalcuche  Foltran,  Maximiliano  Guimarães,  Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  S.
Cardoso, 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;  e  os  alunos:  Aion  Roloff,  Ana  Carolina  Ramos,  Camila  de
Souza,  Carmina  M.  Ribeiro,  Daniela  M.  Rocha,  Leonardo  G.  Fischer,  Lohanna
Machado e Priscila S. Martins. Demais ausências justificadas. Encontram-se de licença
os professores Fernando Cerisara Gil, Guilherme Gontijo Flores, Lígia Negri, Waltencir
Alves  de  Oliveira  e  Teresa  Wachowicz.  ORDEM  DO  DIA:  1.  Informes.  a) A
professora Maria Cristina, presidente da seção, informa que a partir desta data Benedita
de Cássia, que ingressou na Pós-graduação de Letras como aluna de pós-doutorado, vai
ocupar  a  mesa  do  professor  Rodrigo  Gonçalves,  na  sala  1107,  pois  este  transferiu
temporariamente seu gabinete para a coordenação da Pós-graduação.  b) A professora
solicitou em seguida que os professores enviem seus eventuais pedidos de afastamento
para o e-mail do departamento com o subject “Afastamento”.  c) A professora Maria
José fez uma rápida exposição sobre a CPA, Comissão Própria de Avaliação, em que é
representante, pedindo que professores e alunos participem da avaliação institucional
através  de  um  questionário  eletrônico  vinculado  à  página  da  UFPR.  A  professora
sublinhou a importância desse processo para o levantamento de dados na universidade e
para o uso de órgãos federais. d) A professora Raquel fez um relato sobre a Comissão,
formada no setor, que discutiu o projeto de resolução que rege a alocação de vagas na
UFPR, informando que foi redigido um documento que seria apresentado ao Coplad
pela diretoria do setor, com dúvidas e observações dos professores sobre o projeto. Até
o  momento  não  recebemos  nenhum retorno  desse  processo.  e) A  professora  Maria
Cristina informou que o evento de extensão sobre editoração, vinculado à revista Letras,
acontecerá no dia trinta de novembro, e que o segundo evento programado, de revisão,
foi  cancelado.  2.  Posse  dos  representantes  discentes. A  presidente  apresentou  os
representantes  discentes  da nova gestão do Centro Acadêmico presentes  na reunião.
APROVADO. 3. Criação da disciplina HL 201 em período especial. A professora
Maria Cristina registrou o pedido da Coordenação do Curso de Gestão da Informação de
que a disciplina HL201 seja ministrada em período especial, em janeiro de 2014, dado
que o NAA recusou um processo de aproveitamento de disciplina realizado junto à
última turma (esta disciplina não faz mais parte da grade curricular do referido Curso);
deste modo, os alunos anteriormente aprovados por esse processo devem matricular-se e
cumprir integralmente a disciplina. O professor encarregado de ministrar essa disciplina
será a  Profa.  Maria Cristina Figueiredo Silva.  APROVADO.  4.  Aprovação dos ad
referenduns.  A professora Maria Cristina apresentou em seguida os processos, para
aprovação  ad referendum, de pedidos de substitutos da área de Literatura Brasileira,
para as vagas dos professores Waltencir A. de Oliveira, afastado por motivo de doença,
e  Marilene  Weinhardt,  por  aposentadoria;  e  da  área  de  Linguística,  para  a  vaga  da
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professora  Teresa  Wachowicz,  afastada  por  motivo  de  doença.  Além  disso  foram
solicitadas  as  renovações  dos  contratos  de  professores  substitutos  dos  professores
Ewerton Kawiski, para o período de trinta de novembro a trinta e um de dezembro de
2013, e do professor Leandro Dorval Cardoso, para o período de primeiro de janeiro a
trinta  de  junho  de  2014.  APROVADOS. 5.  Projetos.  I.  Projetos  de  Pesquisa. a)
Márcio  Guimarães. O  professor  Luiz  Arthur  apresentou  à  plenária  seu  parecer
favorável  à  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  do  professor  Márcio,  intitulado  “Os
advérbios  focalizadores:  Para  uma  semântica  da  (s)  categoria  (s)  de  verificação”.
APROVADO. b) Paulo Venturelli. A professora Raquel  apresentou à  plenária  seu
parecer  favorável  à  aprovação do projeto  de pesquisa do professor  Paulo,  intitulado
“Caio Fernando Abreu: literatura e homoerotismo”. APROVADO. Os projetos e seus
respectivos pareceres serão anexados a esta ata.  II. Projetos de Extensão. a) Bruno
Dallari. O professor Bruno apresentou à plenária a proposta do projeto de extensão
universitária intitulado “Mídia, espaço público e educação”, a ser desenvolvido a partir
de março de 2014 até março de 2018.  APROVADO. APROVADO.  6. Diversos. I.
Afastamentos no país: a) Gesualda,  para um simpósio na UFFS, em Chapecó,  de
trinta de setembro a dois de outubro; b) Paulo Venturelli, para receber o prêmio Jabuti
de Literatura  Infantil,  em São Paulo,  de treze a quatorze de novembro;  c) Marcelo
Sandmann, para uma banca de concurso na UFF, Rio de Janeiro, de vinte e oito de
outubro  a  dois  de  novembro;  d)  Maria  José  Foltran,  para  ministrar  um curso  na
UFBA;  e)  Maria  Cristina F.  Silva,  para  participar  de  banca  de  defesa  de  tese  de
doutorado, na UFG, no dia cinco de novembro, em Goiânia, e para atuar como membro
do comitê  externo de avaliação do PIBIC da UnB, de seis  a sete de novembro, em
Brasília;  f) Caetano W. Galindo, para uma banca de qualificação e uma palestra na
USP, São Paulo, e para receber o prêmio Jabuti de tradução, de doze a quatorze de
novembro;  g)  Luís  G.  B.  de  Camargo,  para  um  simpósio,  SILEL,  na  UFU  em
Uberlândia,  de  dezenove  a  vinte  e  dois  de  novembro.  II.  Afastamento  do  país:
Rodrigo T. Gonçalves, para um encontro da American Philological Association, em
Chicago,  de  primeiro  de  janeiro  a  seis  de  janeiro  de  2014.  APROVADO.  III.
Afastamento para pós-doutoramento: Márcio R. Guimarães, durante o ano de 2014.
APROVADO.  IV.  Processos  NEAB.  A professora  Gesualda  pediu  à  plenária  uma
opinião sobre como proceder quanto às mensagens que o NEAB sistematicamente envia
para ela, com convites para eventos. Após alguma discussão, e da argumentação dos
professores Maximiliano e Bruno em favor de uma atitude do departamento, a plenária
decidiu  encaminhar  uma  resposta  do  departamento  ao  NEAB,  pedindo  do  referido
núcleo algum tipo de retratação quanto aos processos, considerados equivocados, que
foram abertos contra os professores Maximiliano e Gesualda, em 2012 e 2013, sob a
alegação  de  discurso  racista  em  sala  de  aula.  APROVADO.  V.  Voluntariado
Acadêmico. A professora Sandra apresentou o nome da aluna Patrícia Barreto Mainardi
Maeso como candidata ao Voluntariado Acadêmico, para realizar leitura e revisão de
textos para a Revista Versalete.  APROVADO. Nada mais havendo a tratar, eu, Maria
Cristina Figueiredo Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.

                     Maria Cristina Figueiredo Silva 

ANEXOS: 
Pareceres sobre projetos de Pesquisa:
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Título do projeto de pesquisa: Caio Fernando Abreu: literatura e homoerotismo
Autor: Paulo Venturelli
Linha de pesquisa: Literatura e construção da alteridade

P  A  R  E  C  E  R 

O projeto de pesquisa “Caio Fernando Abreu: literatura e homoerotismo” parte
da constatação de que a literatura de temática homoerótica tende a se opor a modelos
falocêntricos para propor o estudo dos romances e contos do escritor gaúcho. Dentre os
objetivos,  destaque-se  o  de  investigar  “como  se  dá  a  transgressão  em  relação  aos
códigos ético-estético-ideológicos vigentes”.

O projeto apresenta brevemente a trajetória  histórica dos textos literários que
formam,  no dizer  de Paulo  Venturelli,  uma linhagem de “tradição  homoerótica”  na
literatura  brasileira,  na  qual  se  propõe inserir  a  produção de Caio  Fernando Abreu,
buscando, por outro lado, sua singularidade, ao identificar na voz de Caio “outras vozes
que estão aí refratadas”.

Ao contrário do que se observa em parte significativa da fortuna crítica sobre
esse autor, não será dada ênfase a aspectos biográficos e/ou autobiográficos. O corpus é
constituído pela totalidade da obra do referido autor, com a justificativa de que falta, em
outros  estudos,  uma  visão  do  conjunto  da  produção.  A  fundamentação  teórica
apresentada reúne fontes bibliográficas de variados campos do conhecimento - História,
Sociologia, Antropologia, Filosofia, Teoria Literária. A análise da representação da fala
do homossexual se baseará, dentre outras, nas contribuições de George Steiner e Colin
Spencer. A bibliografia recente sobre gênero está de acordo com o objeto de estudo, e
justifica  a  inclusão  do  projeto  na  linha  de  pesquisa  “Literatura  e  construção  da
alteridade”,  linha  à  qual  Venturelli  vem se  dedicando  já  há  bastante  tempo.  Nesse
sentido, o projeto ora analisado representa a continuidade de uma trajetória de produção
crítica  que  inclui  o  estudo de  obras  de  João Silvério  Trevisan,  Silviano Santiago  e
Roberto Piva, dentre outros. 

Sugere-se a ampliação do prazo inicial previsto para conclusão do projeto, de
junho para dezembro de 2015, uma vez que a previsão é de dois anos.

Pelas razões anotadas, sugere-se à plenária departamental a aprovação do projeto
“Caio Fernando Abreu: literatura e homoerotismo”.

Curitiba, 18 de novembro de 2013. 

         Raquel Illescas Bueno
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