
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia
catorze de junho de dois mil e dezessete, reuniu-se, no anfiteatro 1100 do Edifício D. Pedro
I, a plenária departamental, sob a presidência da professora Raquel Illescas Bueno, estando
presentes os professores:  Adelaide  Hercília  Pescatori  Silva,  Bruno Bohomoletz  de Abreu
Dallari, Caetano Waldrigues Galindo, Gesualda de Lourdes dos Santos Rasia, Lígia Negri,
Luiz Arthur Pagani, Márcio Renato Guimarães,  Maria Cristina Figueiredo Silva, Patrícia de
Araújo  Rodrigues,  Sandra  Mara  Stroparo,  Teresa  Cristina  Wachowicz  e  a  representante
discente  Jaqueline  Daiane  Cirilo.  Encontram-se  afastadas,  em  estágio  pós-doutoral,  as
professoras  Claudia  Mendes  Campos  e  Renata  Praça  de  Souza  Telles.  Justificaram  as
ausências os professores: Alexandre André Nodari, Fernando Cerisara Gil, Marcelo Corrêa
Sandmann,  Maria  José Gnatta  Dalcuche Foltan,  Maximiliano Guimarães,  Milena Ribeiro
Martins  e  Pedro  Dolabela  Chagas.  ALTERAÇÕES DA PAUTA:  Ao iniciar  a  reunião,
professora Raquel solicitou a alteração da pauta de modo a incluir dois pontos:  1)  Eleição
para  representantes  no  Conselho  da  APUFPR,  biênio  2017-2018. APROVADO.  2)
Informação sobre atividade da professora Gesualda no PDE. APROVADO. 3) Solicitação de
documento  do  DELLIN  requerendo  informação  sobre  atrasos  nas  apreciações  das
solicitações  de  progressões  funcionais  junto  à  CPPD.  APROVADO.  4)  Afastamentos.
APROVADO.  5) Retirada  do  item  4  da  pauta,  “Comissão  especial  de  avaliação  da
progressão  da  profa.  Maria  José  Foltran  parra  Professor  Titular”.  A  professora  Raquel
esclareceu aos presentes que a comissão para apreciação do memorial da profa. Maria José já
estava  constituída,  ad  referendum.  Acrescentou  que,  de  acordo  com a  Resolução  10/14
CEPE-UFPR, não é necessário que a avaliação seja aprovada em plenária departamental. A
professora  Raquel  solicitou  aos  presentes  que  o  resultado  da  avaliação  constasse  dos
informes  da  plenária  departamental.  APROVADO.  A  professora  Lígia  Negri  solicitou
inclusão de ponto de pauta, concernente à apreciação do projeto de pesquisa do professor
Márcio  Renato  Guimarães. APROVADO.  ORDEM  DO  DIA:  INFORMES.  1)  A
professora Raquel agradeceu aos representantes discentes pela organização da Semana de
Letras e ressaltou o sucesso do evento. Elogiou a preocupação dos alunos organizadores da
Semana em preparem quadros para substituí-los nessa tarefa, no próximo ano, já que estão
concluindo a graduação.  2)   A professora Raquel informou o retorno da professora Maria
Cristina Figueiredo de seu afastamento para estágio pós-doutoral e assumiu a coordenação
do Programa de Pós-Graduação de Letras.  3) A professora Raquel informou aos presentes
que a professora Lígia Negri assumiu a direção do Setor de Ciências Humanas da UFPR. 4)
A professora  Raquel  relatou  aos  presentes  que  a  comissão  especial  para  o  processo  de
progressão  para  professor  titular  da  professora  Maria  José  Foltran  foi  constituída  pelos
professores doutores Esmeralda Vailati Negrão (USP), Raquel Fiad (Unicamp), Marcus Maia
(UFRJ), Carlos Alberto Faraco (UFPR) e José Borges Neto (UFPR-suplente). A comissão
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tinha sido aprovada ad referendum no dia 11 de maio e se reuniu no dia 13 de junho para
avaliar o memorial fornecido pela professora Maria José.  A professora Raquel adicionou
que esse que foi o primeiro processo do DELLIN para progressão a titular nos moldes da
nova legislação. A professora Maria José foi aprovada na avaliação e, em nome dos colegas
do DELLIN, a professora Raquel registrou os parabéns dos colegas à professora Maria José
pela  progressão. 5)  O professor  Caetano,  representante  do  DELLIN no Núcleo  Docente
Estruturante  do  curso  de  graduação  em  Letras,  relatou  aos  presentes  a  visita  de
representantes  do  MEC,  durante  o  mês  de  maio,  para  avaliação  do Curso  de  Letras.  A
avaliação  do  MEC,  pontuou  o  professor  Caetano,  não  foi  satisfatória.  Os  cursos  foram
aprovados com notas 3 e 4. Apesar de o NDE não concordar com a avaliação, preferiu não
abrir um processo para recorrer da avaliação, por considerar que poderia haver prejuízo aos
alunos.  O  professor  Caetano  acrescentou  que  a  avaliação  negativa  também  se  deveu  a
determinações para o funcionamento dos cursos de Letras, previstas em legislação vigente, e
que o curso não cumpre como,  por exemplo,  a determinação de que cada habilitação  se
constituiria num curso diferente, porque a legislação teria abolido as habilitações, bem como
as  duplas  licenciaturas.  O  professor  Caetano  relatou  aos  presentes  que  o  NDE  está  se
organizando para discutir  no segundo semestre  de 2017 as  questões surgidas  a partir  da
avaliação, como a maneira de introduzir no currículo do Curso de Letras exiências do MEC a
alguns  tópicos  como,  por  exemplo,  “educação  ambiental. 6) O  professor  Bruno  Dallari
relatou aos presentes que está tentando negociar que o exame deixe de ser feito pelo Núcleo
de Concursos e passe a ser feito pelo curso envolvido na solicitação de revalidação.  7) A
professora Raquel informou aos presentes que foi comprado um computador para a sala das
professoras Maria José, Ligia e Cristina, no valor de R$ 4.100,00. A professora Gesualda
solicita à Chefia do DELLIN que seja encaminhada à Seção de Orçamento do Setor consulta
sobre prazos para compra do computador que ela solicitou para seu gabinete, já que não teve
a  solicitação  atendida.  8) A  professora  Raquel  informou  ainda  que  não  houve  apoio
financeiro do Dellin à viagem da profa. Milena, que participa de um congresso no Canadá,
porque ela conseguiu uma parte do que foi solicitado (diárias) junto à PRPPG. Houve grande
dificuldade para que a  professora Milena pudesse obter apoio financeiro na PRPPG, a quem
recorreu  por  não  ter  obtido  o  auxílio  (passagens  e  diárias)  inicialmente  aprovado  pela
Fundação  Araucária.  Como  conseguiu  apenas  as  diárias,  a  professora  Milena  pagou  do
próprio bolso as passagens para o Canadá.  9) A professora Lígia Negri, como diretora do
Setor, informou aos presentes que a verba que o Governo Federal destina à UFPR sofreu
novo corte e que, a partir de agora, o corte atinge também os Setores. Logo, a verba de que o
Setor dispõe é menor do que a verba que dispunha na mesma época do ano passado. Como
consequência, o DELLIN, que ainda conseguia atender às solicitações de passagens e diárias
para participação dos professores em eventos, provavelmente terá limitada a cessão, já que o
DELLIN também sofrerá um corte de aproximadamene dez por cento em seu orçamento
anual. 10) A professora Raquel relembrou aos presentes sobre os exames médicos periódicos
para docentes acima de 45 anos. A orientação é de que, caso o docente não pretenda realizar
os exames médicos na UFPR, ele deve informar a secretaria do DELLIN, preenchendo o
formulário que lá se encontra. 11) A professora Raquel relembrou aos presentes, em especial
aos coordenadores de área, sobre a necessidade de realizarem a verificação de equivalência
de  disciplinas.  Acrescentou  que  o  prazo  inicial  para  a  verificação  era  08  de  maio.  A
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Coordenação  do  Curso  de  Letras  não  estipulou  prazo  para  a  conclusão  da  verificação,
entretanto há alunos que cursam disciplinas sem saber se estariam dispensados. A professora
Raquel sugere distribuir os processos entre os professores da área. 12) A professora Raquel
repassou aos presentes o informe da Coordenação do Curso de Letras de que em 2017 haverá
ENADE  para  formandos  em  Português,  Inglês  e  Espanhol  e  chamou  interessados  em
elaborar questões. 13) A professora Raquel comunicou aos presentes que o dia 14 era o prazo
final para a Coordenação do Curso de Letras apresentar nomes de professores que fizessem
palestras sobre o Curso durante a Feira de Cursos e Profissões, nos dias 24 e 27 de agosto.
Alguns dos professores presentes notaram que cabe ao Coordenador do Curso de Letras fazer
as palestras. 14) A professora Raquel informou aos presentes que a inscrição de chapas para
a  Coordenação  do  Curso  de  Letras  se  encerra  neste  dia  catorze.  O  professor  Caetano
informou  que  não  há  professores  disponíveis  para  ocupar  a  vice-coordenação  e  frisa  a
necessidade de que algum professor com comprometimento e experiência no curso assuma a
função, dadas as questões que o curso enfrentará nos próximos anos. A professora Raquel
reforçou aos presentes o comunicado da Reitoria de que haverá recesso nos dias 16 e 17 de
junho, embora os prédios permaneçam abertos. 15) A professora Raquel trouxe aos presentes
a  notícia  do  Setor  de  que  até  setembro  próximo  está  suspensa  a  aplicação  da  fórmula
proposta para alocação de vagas docentes. Até lá,  o Setor solicita aos departamentos um
levantamento mais pormenorizado da carga horária didática dos professores. PAUTA. 1) Ad
referendum. a) No dia 11 de maio foi aprovada a composição da comissão de avaliação para
a progressão a professor titular da professora Maria José Foltran. A comissão ficou assim
constituída: prof. dr. Marcus Maia  (UFRJ); profa. dra. Esmeralda Negrão (USP); profa. dra.
Raquel  Salek  Fiad  (UNICAMP);  prof.  dr.  Carlos  Alberto  Faraco (UFPR);  prof.  dr.  José
Borges Neto (suplente, UFPR). APROVADO. b) No dia 11 de maio foi aprovado o evento
de extensão “Literatura e História – trajetória acadêmica em curso”, coordenado pelo prof.
dr.  Benito  Martinez  Rodriguez,  em  homenagem  à  profa.  dra.  Marilene  Weinhardt.
APROVADO. c) No dia 18 de maio foi renovado o contrato da professora substituta Maria
Isabel Bordini.  APROVADO. d) No dia 19 de maio foi renovado o contrato da professora
substituta  Andressa d’Ávila,  até  o próximo dia  31 de julho,  para conclusão do semestre
letivo.  APROVADO. e) Em 25  e  maio  foi  aberto  o  teste  seletivo  para  contratação  de
professor substituto para a área de Língua Portuguesa e Linguística.  O conteúdo previsto
para o teste seletivo é “línguística textual”. APROVADO. f) no dia 01 de junho foi nomeada
a comissão eleitoral para a votação que escolhe a chefia do DELLIN para o biênio 2017-
2019.  A  comissão  é  constituída  pelo  prof.  dr.  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  pela  técnica
administrativa  Ana  Paula  Lomba  e  pela  representante  discente  Náira  Bittencourt.
APROVADO. g) No dia 05 de junho foi aprovado o evento de extensão “Análise acústica de
gravações de fala”, coordenado e ministrado pela professora Adelaide Silva, no dia 08 de
junho.  APROVADO. h) No dia 06 de junho foi aprovado o relatório final do evento de
extensão “Literatura e História – trajetória acadêmica em curso” . O evento, coordenado pelo
prof.  dr.  Benito  Martinez  Rodriguez  homenageava,  no  formato  de  uma mesa-redonda,  a
trajetória acadêmica da profa. dra. Marilene Weinhardt, aposantada do DELLIN e professora
sênior  do  programa  de  pós-graduação  em  Letras  da  UFPR.  APROVADO. 2)
AFASTAMENTOS.  a) A  professora  Patrícia  de  Araújo  Rodrigues  solicitou  à  plenária
departamental afastamento entre os meses de agosto de 2017 e junho de 2018 para realização
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de estágio pós-doutoral no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), sob supervisão do prof. dr. Sérgio Menuzzi. Os encargos didáticos da professora
Patrícia  serão assumidos pelos  seus colegas  da área de Língua Portuguesa e  Linguística.
APROVADO. b) O prof. dr. Caetano Waldrigues Galindo solicitou à plenária departamental
afastamento,  de  01/03/2018  a  28/02/2019,  para  realização  de  estágio  pós-doutoral  no
Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade  de  São  Paulo,  sob  supervisão  da  profa.  dra.  Sandra  Guardini  Teixeira
Vasconcelos.  Os  encargos  didáticos  do  professor  Caetano  serão  assumidos  pelos  seus
colegas da área de Língua Portuguesa e Linguística. APROVADO. c) A professora Sandra
Mara Stroparo solicitou à plenária departamental afastamento, de 15/02/2018 a 14/02/2019,
para realização de estágio pós-doutoral no Departamento de Letras Modernas da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, sob supervisão do
prof.  dr.  Álvaro  Silveira  Faleiros.  Os  encargos  didáticos  da  professora  Sandra  serão
assumidos  pelos  seus  colegas  da  área  de  Literatura  Brasileira. APROVADO.  d)  Os
professores  Caetano  Galindo  e  Sandra  Stroparo  solicitaram  afastamento  à  plenária
departamental para irem a Maringá nos dias 16 e 17 de junho, onde o professor Caetano
proferirá  palestra  e  dará  entrevistas  sobre  o  romance  “Ulysses”,  de  James  Joyce.
APROVADO.  e) O  professor  Fernando  Cerisara  Gil  enviou  mensagem  à  chefia
comunicando  seu  afastamento  entre  os  dias  15 e  17 de  maio  p.p.  para  participar,  como
convidado, de uma mesa-redonda no II Seminário de Pós-Graduação “Literatura, Sociedade
e História da Literatura”, ocorrido no Instituto de Letras da UFRGS.  APROVADO. f) A
professora Maria José Foltran enviou mensagem à chefia comunicando seu afastamento nos
dias  08  e  08  de  junho  para  viagem  a  Londrina,  a  pedido  da  Secretaria  de  Ciência  e
Tecnologia  do  Paraná,  para  avaliação  de  renovação  e  reconhecimento  do  curso  de
Letras/Francês da Universidade Estadual de Londrina. APROVADO. g) A professora Maria
Cristina  Figueiredo solicitou  à  plenária  afastamento  entre  os  dias  04 a  08 de julho  para
participar de mesa de abertura, como debatedora, do Encontro Intermediário do GT de Teoria
da  Gramática,  na  Universidade  Federal  da  Bahia,  em  Salvador. APROVADO.  3)
APROVAÇÃO DE ATAS ANTERIORES. A professora Raquel submeteu à apreciação da
plenária as atas das reuniões de 23 de março de 2016, 27 de abril de 2016, 22 de junho de
2016, 26 de outubro de 2016, 14 de dezembro de 2016 e 05 de abril de 2017.  Ela esclareceu
aos  presentes  que  na  ata  da  reunião  do  dia  05  de  abril  de  2017  foram  incluídas  as
regulamentações de oferta de disciplinas optativas do DELLIN para os cursos que tiveram
reforma  ou  ajuste  curricular,  como  o  caso  específico  dos  cursos  do  Departamento  de
Comunicação Social e do curso de História. Como eram casos, respectivamente, de reforma
e ajuste curricular, os cursos solicitavam ao DELLIN um extrato da ata. APROVADO. 4) 80
ANOS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS. A professora Raquel  comunicou aos
presentes  que  solicitou  à  professora  Marcella,  presidente  da  comissão  que  organiza  as
homenagens que serão feitas  a  docentes  da UFPR por  ocasião dos 80 anos do Setor de
Ciências Humanas, prorrogação de prazo para indicação de nomes de docentes do DELLIN
para receberem homenagens. Após consulta à plenária, os nomes indicados foram: Caetano
Waldrigues Galindo; Carlos Alberto Faraco; Cristóvão Tezza; José Borges Neto; José Luís
da  Veiga  Mercer;  Luís  Bueno;  Marilene  Weinhardt.  Voluntariaram-se  para  redigir  as
apresentações  de  cada  professor  respectivamente:  Maria  Cristina  Figueiredo;  Caetano
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Galindo,  que  se dispôs  a  redigir  também a apresentação  do prof.  Cristóvão Tezza;  Luiz
Arthur Pagani, Adelaide Silva em conjunto com o prof. Márcio Guimarães; Pedro Dolabela;
Benito Rodriguez.  APROVADO.  5) PDE.  a) A professora Gesualda Rasia informou aos
presentes que ofereceu um curso aos professores da rede pública de ensino, participantes do
Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  (PDE),  entre  01  de  julho  de  2016  e  31  de
dezembro  de  2016.   Como ministrante  do  curso,  ela  perceberá  o  valor  estimado  de  de
R$1.600,00 (mil  e  seiscentos  reais),  a  serem pagos em duas  parcelas. APROVADO.  b)
A professora Renata Telles informou aos presentes que ofereceu um curso aos professores da
rede pública de ensino, participantes do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
entre  01  de julho  de 2016 e  31 de  dezembro de  2016.  Como ministrante  do curso,  ela
perceberá o valor estimado de de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), a serem pagos em duas
parcelas. APROVADO.  6)  REPRESENTANTES  DO  DEPARTAMENTO  NO
CONSELHO DA APUFPR. Os professores Marcelo Corrêa Sandmann e Benito Martinez
Rodriguez, escolhidos pelo DELLIN como titular e suplente, respectivamente, no Conselho
de Representantes da UFPR já na plenária departamental do dia 05 de abril último, seguem
na  representação  ao  longo  do  biênio  2017-2019.  APROVADO.  7)  PROJETO  DE
PESQUISA. A professora Lígia Negri relatou sua avaliação ao projeto “Por uma abordagem
formal  das  mudanças  semânticas  em advérbios”,  proposto pelo professor  Márcio Renato
Guimarães. A professora comenta que o projeto se insere noutro maior, o PHPB, relativo à
história do português brasileiro. Dada a relevância da proposta para a história do português
brasileiro  e  para  a  semântica,  o  parecer  da professora  Lígia  é  favorável  à  aprovação do
projeto. APROVADO. 8) DIVERSOS. a) A eleição para chefia do DELLIN acontecerá no
próximo dia  22,  por meio eletrônico,  na página do Setor de Ciências  Humanas.  A única
chapa inscrita para a chefia é constituída pelas professoras Adelaide Hercília Pescatori Silva
e  Milena  Ribeiro  Martins.  b) A  chefia  do  DELLIN  encaminhará  à  CPPD  pedido  de
esclarecimento sobre a longa demora na apreciação das solicitações de professão funcional
de  professores  do  Departmento.  O  professor  Fernando  Gil  solicitou  sua  progressão  em
dezembro de 2016; o professor Antonio Nery, em fevereiro ou março deste ano; a professora
Raquel, em março. Até agora, entretanto, não foi exarado parecer sobre as solicitações. Nada
mais havendo a tratar, eu, Adelaide Hercília Pescatori Silva, lavrei a presente ata, que vai
assinada por mim.

Adelaide Hercília Pescatori Silva 
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