
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 03/2016.  Às quatorze horas e trinta minutos do
dia  vinte  e  sete  de abril  de dois  mil  e  dezesseis,  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,
Antonio  Augusto  Nery,  Benito  Martinez  Rodriguez,  Bruno  Bohomoletz  de  Abreu
Dallari,  Caetano  Waldrigues  Galindo,  Claudia  Mendes  Campos,  Fernando  Cerisara
Gil, Gesualda de Lourdes dos Santor Rasia,  Lígia Negri, Luís Gonçalves Bueno de
Camargo,  Luiz  Arthur  Pagani,  Maria  Cristina  Figueiredo  Silva,  Maria  José  Gnatta
Dalcuche Foltran, Milena Ribeiro Martins, Patrícia da Silva Cardoso, Pedro Dolabela
Chagas, Renata Praça de Souza Telles, Sandra Mara Stroparo; Teresa Wachowicz e as
representantes  discentes Haluana Koepsele Priscila  Sima Martins.  Encontram-se em
licença os professores Maximiliano Guimarães Miranda e Waltencir Alves de Oliveira.
Demais  ausências  justificadas.  Informes.  a) A  professora  Raquel  informou  aos
presentes  que  ela  mesma  deve  representar  o  DELLIN  na  Comissão  de
Acompanhamento Orçamentário Setorial, conforme esclarecimento do diretor do Setor,
prof.  Eduardo  Barra.  b) A  professora  Raquel  informou  que  foi  aprovado  o  Plano
Diretor do Espaço Físico do Setor e a planta proposta pela arquiteta  da UFPR. No
geral, permanece o Plano Diretor já discutido em outras ocasiões. A professora Patrícia
Cardoso complementou a informação mencionando que será mantida a sala de estudos
do Programa de Pós-Graduação em Letras, que será alocada no atual espaço da sala
1005b. c) A professora Raquel observou que a Coordenação do Curso de Letras enviou
mensagem  ao  Departamento  tentando  explicar  o  aumento  do  número  de  alunos
ingressantes.  Entretanto,  a  Coordenação  não  conseguiu  chegar  a  uma  conclusão,
porque há informações discrepantes entre a lista de ingressantes obtida pelo SIE e a
lista fornecida pela PROGRAD.  d) A professora Claudia Mendes Campos informou
que as eleições para o Sindicato Nacional  dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (Andes) acontecem nos próximos dias 10 e 11 de maio. No Edifício D. Pedro
I haverá mesa de votação no dia 11 de maio.  Informou também que oConselho de
Representantes  da  Associação  dos  Professores  da  UFPR,  no  qual  a  professora
representa  o DELLIN, discutiu em sua última reunião o novo Marco de Ciência  e
Tecnologia.  O  CRAPUFPR  avalia  negativamente  o  Marco,  porque  não  prevê
contrapartida  da  iniciativa  privada,  embora  preveja  que  os  professores  possam
desenvolver pesquisas por solicitação da iniciativa privada. Observou, finalmente, que
a reunião com os representantes da APUFPR-SSind, já tratada na ata anterior,  está
aguardando  agendamento.  ORDEM  DO  DIA:  1)  Orçamento  do  DELLIN.  A
professora Raquel comunicou que a compra de passagens aéreas nacionais mudou e já
não é intermediada por empresas de turismo, mas por um sistema do Ministério do
Planejamento e Gestão, o que torna mais barato o preço da passagem. Considerando o
orçamento de trinta e oito mil reais, estimado pelo Orçamentário do Setor de Ciências
Humanas para o DELLIN, em 2016, a professora Raquel informou que foram gastos
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até o momento aproximadamente quatro mil reais. Os gastos se referem à compra de
passagens para quatro colegas e para um convidado da Semana de Letras. Há, ainda,
dezenove  pedidos  de  colegas  que  pretendem  auxílio  para  participação  em evento.
Considerando  as  demandas  e  o  orçamento  previsto,  bem  como  o  atual  cenário
econômico  do  país,  a  plenária  revisou  os  critérios  de  concessão  de  auxílio
estabelecidos  na  ata  002/2013.  Os  critérios  i  e  ii  relacionados,  respectivamente,  à
solicitação de auxílio a outras fontes e à obediência a um interstício (o professor que
recebe  auxílio  num ano não pode pedir  no seguinte)  foram eliminados.  A plenária
concordou  que  devem  ser  priorizados  auxílios  para  docentes  do  departamento,
sobretudo  nos  casos  de  viagens  para  apresentação  de  trabalho  em  congressos.
Atendidos os docentes, o Departamento poderá responder a outras demandas, como
eventuais  solicitações  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Letras  para  compra  de
passagens de membros externos de bancas de defesa. No caso das bancas do Programa
de Pós-Graduação, ficou acordado que os professores do DELLIN devem solicitar à
Coordenação do Programa que, por sua vez, encaminha a solicitação ao DELLIN. A
professora Raquel encaminhou solicitação de auxílio para o Congresso da Sociedade
Brasileira de Retórica, a pedido da organização do evento, que neste ano será sediado
pela  UFPR.  A  plenária  departamental  manifestou-se  pelo  apoio  ao  evento
condicionado:  a)  ao  esclarecimento  sobre  qual  auxílio  os  organizadores  do  evento
pleiteiam;  b)  à  existência  de  verba  excedente,  depois  de  contemplada  a  demanda
interna  do  DELLIN.  O  professor  Pedro  Dolabela  Chagas  solicitou  auxílio  para  a
realização do evento  “Romance:  história,  crítica  e teoria”,  que ocorrerá no mês de
outubro deste ano, na UFPR. Também neste caso, o atendimento à demanda dependerá
do esclarecimento sobre o auxílio visado pela organização do evento e à existência de
verba. APROVADO. 2) Discussão da proposta de criação da ênfase em Português
como como Língua Estrangeira: Como representante da área de Linguística e Língua
Portuguesa no Colegiado do Curso de Letras e à pedido da profa. Raquel, o professor
Bruno Dallari informou à plenária que o professor Luís Gardenal (diretor do Celin)
propôs  a  criação  de  uma  ênfase  em  português  como  língua  estrangeira,na  última
reunião do Colegiado do Curso de Letras, baseado no argumento central de que o MEC
lançará  edital  para  contratação  de  professores  de  português  para  estrangeiros.  O
professor  Bruno  acrescentou  que  a  solicitação  demandava  urgência  na  criação  da
ênfase, considerando a perspectiva de proximidade do concurso do MEC.O professor
Bruno esclareceu que não há, porém, uma proposta de um projeto político pedagógico
da ênfase. A despeito da inexistência de um plano político pedagógico, a proposição do
professor  Gardenal  prevê  que  os  alunos  dessa  ênfase  devam cursar  120 horas  em
português como língua estrangeira (divididas entre quatro disciplinas de trinta horas,
sendo duas  ofertadas  pelo  Departamento  de Letras  Estrangeiras  Modernas  e  outras
duas pelo DELLIN. Ainda pelo plano, as disciplinas, constantes do ementário atual dos
dois departamentos, já deveriam ser oferecidas no segundo semestre de 2016, para que
os alunos pleiteiem bolsas previstas no edital  do MEC. Segundo relata  o professor
Bruno, o professor Gardenal  considera a criação da ênfase um passo inicial  para a
criação  de  habilitação  em  português  como  língua  estrangeira  a  médio  prazo.  O
professor Gardenal acredita que a implantação da ênfase em Português como Língua
Estrangeira não aumentará o número de alunos ingressos pelo concurso vestibular e
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não  demandará  a  contratação  de  novos  professores,  pois  já  existem  três  a  cinco
professores do Curso de Letras que trabalham com ensino de Português como Língua
Estrangeira. Um outro ponto levantado pelo professor Gardenal e relatado à plenária
pelo professor Bruno é que os atuais alunos do Curso de Letras poderiam migrar para a
ênfase porque a sua criação demandaria um ajuste curricular. A plenária departamental
aprovou  a  solicitação  de  criação  de  uma  ênfase  em  Português  como  Língua
Estrangeira, porque entende que o DELLIN deva ser coautor da proposta da criação da
ênfase. Entretanto, a plenária não aprovou o prazo imediato proposto pelo professor
Gardenal para a criação da ênfase pelas seguintes razões: a) a proposta do professor
Gardenal prevê, segundo o professor Benito Rodriguez, a criação de uma licenciatura
com ênfase, violando o modelo vigente do Curso de Letras;  b) a discussão sobre a
criação  da  ênfase  deve  acontecer  nos  departamentos  e  deve  ser  conduzida  pelo
Colegiado do Curso de Letras,  regularizando-se institucionalmente a proposta.  Para
finalizar a discussão, a professora Maria Cristina Figueiredo esclareceu à plenária que
existe um interesse dos alunos na formação em PLE, refletido na oferta concomitante
de duas turmas de uma disciplina optativa – uma sob seu encargo, outra sob o encargo
do prof. Francisco del Olmo – com a ementa voltada ao ensino de PLE. APROVADO.
3)  Aprovação  de  atas:  A  professora  Raquel  encaminhou  para  aprovação  as  atas
01/2015,  02/2015,  03/2015,  04/2015  e  01/2016,  as  quais  foram  encaminhadas
previamente via e-mail aos professores para leitura e considerações. APROVADO. 4)
Afastamentos: a) o professor Marcelo Corrêa Sandmann solicitou afastamento, no dia
09 de maio, para participar  do lançamento de seu novo livro de poemas, intitulado
“Sangue na Guelra”. O lançamento ocorrerá na Livraria 7Letras, no Rio de Janeiro.
APROVADO. b) A professora Adelaide Hercília Pescatori Silva solicitou afastamento
nos dias  09 e  10 de maio para participar  do II  Encontro do Núcleo  de Fonética  e
Fonologia Aplicadas ao Ensino de Línguas Estrangeiras (NUPFFALE), que acontece
em Curitiba,  na UTFPR, nos dias 09 e 10 de maio. Durante o evento, a professora
apresentará a palestra “Proposta de ferramenta para o ensino do acento primário do PB
para falantes nativos de kreyòl” e atuará como debatedora de comunicações individuais
apresentadas. APROVADO. c) A professora Patrícia Cardoso solicitou afastamento de
12  a  20  de  junho  para  participar  do  “Colóquio  Internacional  e  Interdisciplinar
Marginalidades Femininas no Mundo Lusófono”. O evento acontecerá na Universidade
de Lisboa, em Lisboa, Portugal, entre os dias 15 e 17 de junho.  APROVADO. d) O
professor Luís Bueno solicitou afastamento de 12 a 20 de junho para participar  do
“Colóquio  Internacional  e  Interdisciplinar  Marginalidades  Femininas  no  Mundo
Lusófono”. O evento acontecerá na Universidade de Lisboa, em Lisboa, Portugal, entre
os dias 15 e 17 de junho. APROVADO. e) A professora Claudia solicitou afastamento
de 31 de maio a 03 de junho, para participar do III SEDiAr – Seminário Internacional
sobre  Discurso  e  Argumentação,  a  se  realizar  na  UFSE,  em  Aracaju,  com  a
apresentação do trabalho "Argumentação com o operador além disso". APROVADO.
f) A professora Maria Cristina comunicou à plenária que irá ao Rio de Janeiro trabalhar
em seu pós-doutorado com o professor Andrew Nevins, na UFRJ, e não mais para a
USP, onde trabalharia com a professora Ana Paula Scher. A mudança se deve ao fato
de  que  a  professora  Ana Paula  também sairá  para  estágio  pós-doutoral.  O projeto
permanece  o  mesmo,  “Um  estudo  sobre  a  morfologia  verbal  do  português”.  O
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afastamento da professora Maria Cristina será de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de
2017. A área de Língua Portuguesa e Linguística assumirá os encargos didáticos da
professora  durante  sua  ausência.  APROVADO.  g)  A  professora  Gesualda  Rasia
solicotou afastamento nos dias 24 e 25 de maio para participar de banca de defesa de
doutorado  na  Unisul,  em  Palhoça  (SC). APROVADO.  5)  Núcleo  Docente
Estruturante:  A  professora  Claudia  Mendes  Campos  consultou  a  plenária
departamental sobre o posicionamento da plenária relativamente à inclusão de até 20%
da  carga  horária  das  disciplinas  ofertadas  pelo  DELLIN  serem  ministradas  na
modalidade à distância. REJEITADO. 6) Área de Leitura e Produção de Textos no
Celin:  O  professor  Bruno,  em  função  da  falta  de  tempo  necessário  para
aprofundamento no assunto, solicitou adiamento da discussão para a próxima reunião.
APROVADO. 7) Diversos: a) Cursos no Celin: o professor Bruno Dallari informou à
plenária  sua  participação  como  ministrante  dos  cursos  “Redação  em  Língua
Portuguesa”  e  “Prática  de  Textos  Acadêmicos”,  ambos de  60  horas  semestrais,  no
primeiro  semestre  de  2016,  vinculados  à  área  de  Leitura  e  Produção  de  Textos,
coordenada por ele no Celin. APROVADO. b) Monitores para as salas 1111 e 1112:
A professora Raquel consultou a plenária sobre a troca de aparelhos de televisão entre
as salas 1111 e 1112, mas a plenária se posicionou negativamente à sugestão em razão
da  possibilidade  de  projetar  vídeos  no  monitor.  APROVADO.  c)  Renovação  de
contrato Andressa: A professora Raquel apresentou à plenária o pedido de renovação
do contrato da professora substituta Andressa D’Ávila Fernandes, pela Área de Língua
Portuguesa  e  Linguística,  para  o  segundo semestre  de  2016,  na  vaga  do  professor
Maximiliano Guimarães Miranda. O contrato encerra-se no dia 30 de junho, e será
solicitada a renovação até 31 de dezembro de 2016. APROVADO. d) Renovação de
contrato  Maria  Isabel:  A  professora  Raquel  apresentou  à  plenária  o  pedido  de
renovação do contrato da professora substituta Maria Isabel da Silveira Bordini, pela
Área de Literatura Brasileira e Teoria Literária, para o segundo semestre de 2016, na
vaga do professor Waltencir  Alves de Oliveira.  O contrato encerra-se no dia 30 de
junho, e será solicitada a renovação até 31 de dezembro de 2016. APROVADO. Além
disso, a professora Lígia sugeriu que o Setor seja sondado sobre a possibilidade de
colocar um monitor para projeção de vídeo nas duas salas. 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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