
 

 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2018. Às catorze horas e trinta minutos do dia sete
de março de dois  mil  e  dezoito,  reuniu-se,  no anfiteatro  1100 do Edifício  D.  Pedro I,  a
plenária departamental,  sob a presidência da professora Adelaide Hercília  Pescatori  Silva,
estando presentes os professores Antonio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari,  Claudia Mendes Campos, Gesualda de Lourdes dos Santos
Rasia, Lígia Negri, Luís Gonçales Bueno de Camargo, Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato
Guimarães,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Milena  Ribeiro  Martins,  Patrícia  da  Silva
Cardoso, Pedro Ramos Dolabela Chagas, Renata Praça de Souza Telles, Waltencir Alves de
Oliveira e a representante discente Ana Paula Campos. Encontram-se afastadas, em estágio
pós-doutoral,  os  professores  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues,
Raquel  Illescas  Bueno  e  Sandra  Mara  Stroparo.  Encontra-se  afastada  para  tratamento  de
saúde a professora Teresa Cristina Wachowicz. Demais ausências justificadas. ORDEM DO
DIA:  1)  APROVAÇÃO  DE  ATAS:  A  professora  Adelaide  submeteu  à  apreciação  da
plenária departamental as atas 06/2017 e 01/2018. APROVADO. 2) VERBA DO DELLIN:
A professora Adelaide informou que a verba estimada para o Dellin, neste ano de 2018, é de
R$35.600,00, dividida em doze parcelas mensais de aproximadamente R$2.900,00. Informou
também que a compra dos switches ainda não foi efetivada por problemas com o fornecedor.
3) PROJETOS DE PESQUISA: a) A professora Milena Ribeiro Martins apresentou parecer
favorável à aprovação do projeto de pesquisa da professora Raquel Illescas Bueno, intitulado
"Dalton  Trevisan,  o  crítico".  APROVADO.  b) E a  professora Maria  Cristina  Figueiredo
Silva apresentou parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa da professora Adelaide
Hercília Pescatori Silva, intitulado "A fala como sistema adaptativo complexo - proposta de
representação  fonológica".  APROVADO.  4)  REPRESENTAÇÕES  DO  DELLIN:  A
professora  Adelaide  submeteu  à  plenária  a  lista  das  atuais  representações  do  Dellin  nos
órgãos da Universidade, para conhecimento e sugestões de alteração. Não houve alterações.
5) AFASTAMENTOS: a) A professora Gesualda solicitou afastamento de 02 a 04 de abril
para participação, com apresentação de trabalho, no Congresso Internacional Linguagem e
Direito - Construindo Pontes II, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.
APROVADO. b)  A professora Maria Cristina Figueiredo Silva solicitou afastamento entre
13 e 19 de maio para participar de uma banca de Concurso Público para Professor Adjunto na
área de Gramática Gerativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. APROVADO. c) O
professor Fernando Gil solicitou à plenária departamental afastamento, de 1º de julho a 31 de
janeiro de 2019, para realização de estágio pós-doutoral na Universidade Estadual do Rio de
Janeiro - UERJ. Os encargos didáticos do professor serão assumidos pelos seus colegas da
área de Literatura Brasileira e Teoria Literária. APROVADO. A propósito dos afastamentos,
a  professora  Adelaide  insistiu  com  a  plenária  departamental  sobre  a  necessidade  de  se
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observar, no caso de afastamentos do país, o prazo mínimo de trinta dias anteriores à data do
início  do  evento,  para  solicitar  o  afastamento  junto  à  PROGEPE, através  da abertura  de
processo  no  SEI,  para  essa  finalidade.  6)  PRORROGAÇÃO  DE  CONTRATO
PROFESSORA SUBSTITUTA: A professora Adelaide apresentou à plenária o pedido de
prorrogação do contrato da professora substituta Daniela Cristina Dias Menezes, da Área de
Língua Portuguesa e Linguística, que encerra em dezessete de março, até o dia trinta de junho
de  dois  mil  e  dezoito,  na  vaga  aberta  pelo  afastamento  do  professor  Caetano  Galindo.
APROVADO. 7) CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA:  A professora
Adelaide apresentou à plenária o pedido de contratação da professora substituta Luana de
Conto, terceira colocada no teste seletivo edital nº 221/17, da Área de Língua Portuguesa e
Linguística, até o dia trinta de junho de dois mil e dezoito, na vaga aberta pelo afastamento da
professora Patrícia de Araújo Rodrigues. A primeira colocada no teste seletivo, Lara Frutos
González, solicitou hoje a rescisão de contrato, e a segunda colocada, Daniela Cristina Dias
Menezes,  está  com  contrato  vigente  com  a  UFPR,  tendo  assumido  turmas  deste
Departamento  no  primeiro  semestre.  APROVADO.  8)  ESPECIALIZAÇÃO  PLE:  Os
professores Francisco Javier Calvo del Olmo e Maria Josele Bucco Coelho, do Departamento
de Letras Estrangeiras Modernas - DELEM, apresentaram as linhas gerais do projeto do curso
de especialização em Formação de Professores em Português como Língua Estrangeira (PLE)
e Culturas Lusófonas, na modalidade EaD, a ser submetido à CAPES por meio da UAB. A
plenária manifestou interesse em dar prosseguimento à conversa sobre o referido curso. A
professora  Adelaide  foi  nomeada  com  interlocutora  do  DELLIN  junto  à  Cipead.
APROVADO.  9)  NDE  /  LICENCIATURAS  INTEGRADAS:  A  professora  Adelaide
apresentou  ao  departamento  o  extrato  da  ata  n.556  do  DELEM,  na  qual  cada  área  se
manifesta quanto à proposição de licenciaturas únicas ou integradas no contexto da Reforma
Curricular. O DELLIN tomou ciência da deliberação do DELEM e declarou-se disposto a
manter  o  diálogo  com  as  áreas  de  Francês  e  Espanhol  no  que  concerne  à  criação  das
licenciaturas  integradas.  APROVADO.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Milena  Ribeiro
Martins, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim.
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