
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 002/2010. Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e quatro de março de dois mil e dez, reuniu-se, na sala 1020 do Edifício D.
Pedro  I,  a  plenária  departamental,  sob  a  presidência  do  professor  Marcelo  Corrêa
Sandmann, estando presentes os professores: Alessandro H. de Moura, Benito Martinez
Rodriguez, Caetano Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos, Fernando Cerisara
Gil, Gesualda Rasia, Lígia Negri, Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães, Maria
Cristina  Figueiredo  Silva,  Marilene  Weinhardt,  Maximiliano  Guimarães,  Milena
Ribeiro Martins, Patrícia da Silva da Cardoso, Raquel Ilescas Bueno, Renata Telles,
Roosevelt Araújo da Rocha Júnior e a funcionária Lúcia Maria Neidert. Encontra-se de
licença  a  professora  Sandra  Mara  Stroparo.  Justificadas  as  ausências,  iniciou-se  a
reunião.  ORDEM DO DIA: I) Informes.  1)  A professora Gesualda informou que as
eleições para direção e vice-direção do Centro de Estudos e Interculturalidade (CELIN)
ocorrem ao longo do dia de hoje, vinte e quatro de março, no hall do 10º andar.  2) O
professor  Marcelo  informou  sobre  a  reunião  extraordinária  do  Conselho  Setorial,
ocorrida no dia 16 de março último, com a presença do Reitor e Vice-Reitor, além de
outros membros da administração superior da UFPR, e que teve como objetivo pôr os
conselheiros do SCHLA a par das últimas deliberações relativamente à ocupação do Ed.
Teixeira  Soares.  Desde  as  últimas  negociações  entre  Reitoria  e  Direção  do  Setor,
ocorridas  no  final  de  2009,  depois  de  um  ano  de  várias  reuniões  especialmente
convocadas para tratar do assunto, a Reitoria apresentou um plano de ocupação do Ed.
Teixeira  Soares  diferente  daquele  que  vinha  se  definindo  até  então  e  estava  sendo
debatido  no âmbito  do SCHLA. Em síntese,  o  que se apresentou é  que o Setor  de
Educação, também consultado sobre o assunto, prontificou-se a mudar integralmente
para o novo prédio. Além desse Setor, deverão ocupar aquele espaço os Departamentos
de Turismo e Psicologia, com seus cursos, com exceção do CELIN, cuja mudança para
lá, com aqueles Departamentos, deveria compor a primeira etapa de transferência do
SCHLA  para  o  novo  campus.  Os  departamentos  de  Artes,  Comunicação  Social  e
Design,  com seus  respectivos  cursos,  ocuparão  o campus do Juvevê,  eventualmente
constituindo um novo setor, desmembrado do atual. Os demais departamentos e cursos
do SCHLA, bem como sua seção administrativa, deverão se concentrar no Ed. Pedro I.
A  exposição  PR  parte  da  Reitoria  gerou  cerrada  discussão  e  grande  um  grande
questionamento, interrompidos a meio caminho em função de compromissos do Reitor
para aquela mesma tarde.  3) O professor Benito informou sobre a realização do XII
Encontro  da  ABRALIC,  que  deverá  ocorrer  entre  os  dias  27  e  29  de  abril,  cujas
inscrições encontram-se abertas até 31 de março. 4) A professora Claudia, representante
do Departamento junto ao CRAPUFPR que encontram-se no Congresso Nacional dois
projetos de leis do interesse dos professores: um sobre o direito de greve, que prevê que
os SPFs não poderão mais fazer greve, e outro que propõe o congelamento dos nossos
salários até 2019. Informou que haverá um dia nacional de luta dos SPFs contra esses
projetos, especialmente o que congela os salários, no dia 15 de abril  de 2010.  5) A
professora  Patrícia  informou  sobre  a  recente  versão  do  Edital  para  Mobilidade
Acadêmica, que deverá ser aberto no dia 24 de março, encerrando-se em 12 de abril.
Nesse período, os alunos interessados deverão fazer o plano preliminar de estudos a ser
submetido à coordenação de seus cursos - para em seguida proceder à inscrição. Aos
professores caberá a seleção dos inscritos no SCHLA - constando os aspectos a serem
apreciados nessa seleção do item 5 do Edital -, que posteriormente concorrerão às 20
bolsas UFPR, que serão distribuídas por uma comissão supra-setorial.  II) Pauta:   1)
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Vagas  para  Professor  –  Abertura  de  Concurso  Público. O  professor  Marcelo
Sandmann retomou assunto pendente desde a plenária anterior, qual seja, o destino a ser
dado às vagas abertas em decorrência da aposentadoria dos Professores Édison José da
Costa  e  José  Borges  Neto.  Tratando-se  de  vagas  para  professor  titular,  discutiu-se,
naquela ocasião, longamente, acerca da conveniência ou não de se abrir concurso para
essa  classe  nas  atuais  circunstâncias  do  Departamento.  Dadas  as  muitas  dúvidas
surgidas,  e  atendendo  solicitação  daquela  plenária,  o  professor  Marcelo  procurou
informações  atualizadas  junto  à  PROGEPE  e  nas  Resoluções  vigentes  a  fim  de
esclarecer a atual situação das vagas para titular no âmbito das Instituições de Ensino
Superior, bem como dentro da UFPR. As informações, reunidas em documento, foram
encaminhadas  previamente  aos  professores  do departamento  para  melhor  embasar  a
discussão e as decisões a serem tomadas na presente reunião. Depois de discutido o
assunto,  deliberou-se,  então,  por  unanimidade,  que  as  duas  vagas  deverão  ser
preenchidas com concursos para Professor Adjunto, um na área de Literatura Brasileira,
outro na área de Linguística.  As informações  sobre programa e banca dos referidos
concursos,  tais  como  encaminhadas  pelos  coordenadores  das  duas  áreas,  são  as
seguintes:  1.  Concurso para Professor Adjunto na Área de Linguística.  Programa:  I.
Conteúdo propedêutico: Modelos teóricos em Fonética e Fonologia; Modelos teóricos
em Morfossintaxe; Modelos teóricos em Semântica; Linguística Textual e Enunciação.
II. Conteúdo específico: 1) Sentido e referência; 2)  Análise sincrônica e/ou diacrônica
de  aspectos  segmentais  e  suprassegmentais  do português  brasileiro; 3)  Processos  de
formação e renovação do léxico; 4) Sintaxe e semântica dos verbos; 5) Anáfora no texto
e  na  sentença; 6)  A  fonologia em  relação  à  fonética; 7) Expressões  referenciais  e
expressões quantificacionais; 8) Relação entre operadores argumentativos e enunciação;
9)  Interface fonologia/morfologia  e  fonologia/sintaxe. Banca:  Membros  da  UFPR
(DLLCV):  Luiz  Arthur  Pagani,  Lígia  Negri,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  Maria
Cristina  Figueiredo. Membros  externos:  Marcos  Lopes  (USP),  Márcia  Cançado
(UFMG), Marcelo Ferreira  (USP),  Seung Hwa Lee (UFMG), Marcos Maia (UFRJ),
Gabriel Antunes (USP), Ruth Lopes (Unicamp), Roberta Pires (UFSC), Thaïs Cristófaro
(UFMG), Edwiges Morato (Unicamp), Monica Cavalcante (UFC), Patrícia Rodrigues
(UEL), Raquel Fiad (Unicamp), Sérgio Menuzzi (UFRGS), Pascoalina Saleh (UEPG),
Leci Barbisan (PUCRS), Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale (UFSCAR), Graziela
Lucci  de Angelo (UFSM),  Isabel  Seara (UFSC),  Carmen Lúcia Barreto Matzenauer
(UCPEL), Maria Bernadete Marques Abaurre (Unicamp).  2. Concurso para Professor
Adjunto na Área de Literatura Brasileira.  Programa: 1. O Barroco e o Arcadismo no
Brasil; 2. O Romantismo brasileiro; 3. Do Realismo aos antecedentes do Modernismo;
4.  Modernismo  brasileiro;  5.  Ficção  brasileira  contemporânea; 6.  Poesia  brasileira
contemporânea;  7.  Dramaturgia  brasileira:  tendências  e  obras  representativas;  8.
Historiografia  literária  brasileira;  9.  Correntes  da  crítica:  conceitos  e  funções  da
literatura;  10.  A  questão  dos  gêneros  literários;  11.  Formação  do  leitor:  literatura,
escola,  indústria  cultural;   12.  Literatura  e  outras linguagens. Banca: Professores  da
UFPR  (DLLCV):  Titulares:  Raquel  Illescas  Bueno  e  Luis  Bueno  de  Carmargo  -
Suplentes:  Paulo Venturelli  e Benito Martinez Rodrigues. Professores externos: Ana
Laura dos Reis Correia (UNB), Antonio Sanseverino (UFRGS), Ariovaldo Vidal (USP),
Arnaldo Franco (UNESP-Rio Preto), Benedito Antunes (UNESP-ASSIS), Claudio Cruz
(UFSC), Eduardo Vieira Martins (USP), João Vianney Cavalcanti Nuto (UNB), José
Américo  Miranda  de  Barros  (UFMG),  Marcia  Abreu  (UNICAMP),  Marcos  Siscar
(UNICAMP),  Maria  Cecilia  Boechat  (UFMG),  Rita  Felix  (UNIOESTE-  CANDIDO
RONDON), Rogério Santana (UFG).  APROVADO. 2) Orçamento e Planejamento
Departamental. O professor Marcelo informou que conclui e encaminhou à Direção do
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SCHLA o Planejamento Departamental para 2010. Quanto às verbas, informou que o
Departamento dispõe ao todo de R$ 34.968,03 do rateio de verbas do SCHLA, a que se
somam R$ 11.553,  81 de  repasses  do Celin  em 2009,  que não foram utilizadas  no
último ano, mais R$ 12.085, 23 de repasses do Celin em 2010, o que perfaz um total de
R$ 58.607,  07.  Chamou a  atenção  para  o acúmulo  dos  repasses  do Celin  e  para  a
necessidade de se utilizar esses recursos à disposição. Lembrou aos colegas que entre as
despesas de maior monta para o ano de 2010 encontra-se a realização de pelo menos
dois concursos, os concursos para professor adjunto nas áreas de Literatura Brasileira e
Linguística, conforme se aprovou na presente reunião. Além dos gastos com material de
consumo,  serviços  de  manutenção  e  material  permanente,  outros  gastos
tradicionalmente prioritários dizem respeito às passagens e estadias de professores para
participação em encontros e congressos. Solicitou que os professores informassem com
antecedência tais compromissos, preenchendo uma ficha de cadastro do evento,  para
que o Departamento possa ter uma previsão do que será despendido. Solicitou ainda que
os  professores  indicassem outras  despesas  a  serem feitas.  Entre  elas,  sugeriu-se  de
imediato a renovação das placas com nomes dos professores nas portas dos gabinetes; a
compra de escaninhos externos, conforme já se havia discutido em reuniões anteriores;
a instalação de uma rede wireless para uso dos professores no 11º andar; a instalação de
equipamento  adequado  para  exibição  de  filmes  em  ambiente  a  ser  gerido  pelo
Departamento.  APROVADO. III)  Diversos.  1)  Teste  seletivo  para  professor
substituto  de  Linguística. A profa.  Cláudia  informou  que  para  o  teste  seletivo  de
professor substituto na área de Linguística, para a vaga não preenchida no teste anterior,
não houve nenhum candidato inscrito. A plenária decidiu por não encaminhar novo teste
seletivo neste semestre. APROVADO. 2) Teste seletivo para professores substitutos
de Literatura Brasileira. O professor Benito e a professora Raquel informaram que,
para os testes seletivos para professores substitutos nas vagas para mestrado (1 vaga) e
doutorado (1 vaga), na área de Literatura Brasileira, houve 6 e 13 candidatos inscritos
respectivamente.  Dada  a  urgência  no  encaminhamento  dos  resultados,  propôs-se
convocar  reunião extraordinária  para  o dia  05 de  abril,  logo após a  finalização dos
trabalhos, a fim de que sejam examinados e homologados os resultados. APROVADO.
3) Representações do DLLCV junto ao COPOL.  A plenária aprovou as seguintes
modificações  no  quadro  de  representantes  do  Departamento  junto  ao  COPOL  –
representante  do  DLLCV:  Teresa  Cristina  Wachowicz;  representantes  da  área  de
Estudos Linguísticos: José Borges Neto (titular)  e Maria Cristina Cristina Figueiredo
Silva (suplente);  representantes da área de Estudos Literários:  Luís Bueno (titular)  e
Roosevelt da Rocha Júnior (suplente) 4) Moção de apoio. A plenária discutiu a situação
da professora Maria Cristina Figueiredo Silva, que informou ter encaminhado, junto às
instâncias competentes, pedido de reposicionamento na carreira do magistério superior.
Resolveu aprovar então, por unanimidade, uma moção de apoio à referida solicitação,
por entender que: 1. a professora Maria Cristina Figueiredo Silva, recém-contratada pela
UFPR, era já parte do quadro docente de outra IFES, a Universidade Federal de Santa
Catarina, onde era Professor Associado II; ora, em se tratando de outra universidade
também do sistema federal,  que segue fundamentalmente  a mesma legislação que a
UFPR para as suas progressões funcionais,  é natural que a professora possa retomar
aqui o grau da carreira em que se encontrava; 2. a referida professora é bolsista do PQ-2
do CNPq, atraindo assim recursos e prestígio para   esta Universidade; além disso, a
professora, já estando em meio de carreira, traz experiência institucional e acadêmica,
que  se revela  nas  várias  dissertações  e  teses  orientadas  e  defendidas  em  sua  vida
acadêmica  pregressa,  razão  a  mais  para  considerar  justa  a  posição  na  carreira  e
remuneração percebida pela professora na sua situação acadêmica anterior. A Plenária
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do DLLCV entende que a professora não deve ser punida por escolher vir integrar os
quadros  desta  Universidade;  3.  finalmente,  de  modo  mais  geral,  como  outras
universidades  já  possuem legislação  que  permite  o  reposicionamento  na  carreira  (a
própria UFSC é um exemplo, que disponibiliza no site da CPPD a informação sobre
a documentação exigida pelo processo), o DLLCV solicita que a UFPR encaminhe em
seus órgãos competentes uma legislação semelhante, para permitir que a UFPR também
possa receber  com vantagem professores que se encontram já  em um patamar  mais
avançado na carreira e que queiram trazer sua experiência e seu prestígio acadêmico
consolidado para cá. Se a UFPR quer se definir como uma universidade de excelência, a
presença desses profissionais será fundamental. APROVADO. 5) FDA – A professora
Maria Cristina pediu à plenária que endosasse um projeto sob sua cordenação para pedir
verbas via FDA (demandas de fluxo programado) com o objetivo de adquirir material
bibliográfico  para  a  Biblioteca  de  Ciências  Humanas  e  Educação.  O  professor
Alessandro pediu que a plenária endossasse seu pedido de verba do FDA para apoio ao
Projeto de Extensão “Grécia e Roma na Escola”. 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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