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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2016.  Às quatorze horas e trinta minutos do
dia vinte e seis de outubro 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,
Alexandre André Nodari, Antonio Augusto Nery, Benito Martinez Rodriguez, Bruno
Bohomoletz de Abreu Dallari, Caetano Waldrigues Galindo, Claudia Mendes Campos,
Fernando  Cerisara  Gil,  Lígia  Negri,  Luís  Bueno,  Luiz  Arthur  Pagani,  Maria  José
Gnatta  Dalcuche  Foltran,  Marcelo  Corrêa  Sandmann,  Márcio  Renato  Guimarães,
Milena Ribeiro Martins, Patrícia de Araújo Rodrigues, Patrícia Cardoso, Renata Praça
de Souza Telles e Teresa Wachowicz. Encontram-se em licença os professores Maria
Cristina Figueiredo, Maximiliano Guimarães Miranda e Waltencir Alves de Oliveira.
Demais ausências justificadas. ORDEM DO DIA: 1) Afastamentos. a) A professora
Gesualda Rasia solicitou  afastamento em 08 de agosto para participar  de banca de
qualificação doutorado na UFGRS em Porto Alegre.  APROVADO. b)  A professora
Raquel  Bueno solicitou  afastamento  de 08 a  12 de  agosto  para ministrar  curso no
Doutorado Interinstitucional da UTFPR em Campo Mourão (PR). APROVADO. c) A
professora Gesualda Rasia solicitou afastamento de 16 a 18 de agosto para participar
de  evento  e  atividades  de  grupo  de  estudos  na  Unicentro,  em  Guarapuava  (PR).
APROVADO. d) O professor Alexandre Nodari solicitou afastamento em 18 e 19 de
agosto para apresentar trabalho no Seminário Contra-antropologias da T/terra, na UnB,
em Brasília.  APROVADO. e) A professora Maria José Foltran solicitou afastamento
em  18  e  19  de  agosto  para  participar  do  Seminário  de  Estudos  em  Gramática  e
Encontro  do  Núcleo  de  Estudos  Gramaticas  (NEG),  na  UFSC,  em  Florianópolis.
APROVADO. f) A professora Adelaide H.P. Silva solicitou afastamento de 22 a 24 de
agosto para apresentar trabalho no III Encontro Brasileiro de Ecolinguística, na UnB,
em Brasília. APROVADO. g) O professor Márcio Guimarães solicitou afastamento de
30  de  agosto  a  02  de  setembro  para  compor  banca  de  concurso  para  seleção  de
professor  adjunto  na  UEPG,  em  Ponta  Grossa.  APROVADO.  h) O  professor
Alexandre Nodari solicitou afastamento nos dias 08 e 09 de setembro para apresentar a
Conferência  "Recipropriedade:  ocupação  e  cuidado  com  a  T/terra",  durante  os
Colóquios de Filosofia da PUC-Rio, no Rio de Janeiro. APROVADO. i) A professora
Gesualda Rasia solicitou afastamento de 12 a 14 de setembro para participar do XII
CELSUL, na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. APROVADO.
j) O professor Fernando Gil solicitou afastamento no período de 19 a 23 de setembro
para ministrar curso no Doutorado Interinstitucional na UTFPR em Campo Mourão.
APROVADO. k) Os professores Alexandre Nodari, Pedro Dolabela Chagas e Raquel
Bueno solicitaram afastamento no período de 19 a 23 de setembro para participarem do
XV Encontro da Abralic, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. APROVADO.
l) Os  professores  Caetano  Galindo  e  Sandra  Stroparo  solicitaram  afastamento  no
período  de  19  a  24  de  setembro  para  participarem  do  Encontro  da  Associação
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Brasileira  de  Pesquisadores  em  Tradução  na  Universidade  Federal  de  Uberlândia
(MG). APROVADO. m) O professor Antônio Nery solicitou afastamento em 27 de
outubro para participar de banca de qualificação na Universidade Estadual de Ponta
Grossa. APROVADO. n) O professor Antônio Nery solicitou afastamento no período
de 08 a 13 de novembro para participar do Encontro Norte-Nordeste da Associação
Brasileira  de  Professores  de  Literatura  Portuguesa  (ABRAPLIP),  na  Universidade
Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  em Natal  (RN).  APROVADO. o) A professora
Claudia Mendes Campos solicitou afastamento no período de 09 a 11 de novembro
para apresentar trabalho no X Encontro Nacional de Aquisição da Linguagem (ENAL)
e IV Encontro Internacional de Aquisição de Linguagem (EINAL), que ocorrerá na
UFSC, em Florianópolis.  APROVADO. p) O professor  Caetano  Galindo solicitou
afastamento nos dias 18 e 19 de novembro para ministrar curso sobre tradução literária
na  Casa  do  Saber,  em São Paulo  (SP).  APROVADO. q) Os  professores  Caetano
Galindo e Sandra Stroparo solicitaram afastamento entre os dias 25 e 27 de novembro
para participarem da Reunião do Grupo Multitrad, na UNESP de São José do Rio Preto
(SP).  APROVADO. r) O professor Antônio Nery solicitou afastamento no dia 02 de
dezembro para participar de banca de defesa de doutorado na Unioeste, em Cascavel
(PR). APROVADO. s) A professora Renata Telles solicitou afastamento no período de
15 de fevereiro de 2017 a 14 de fevereiro de 2018 para a realização de estágio pós-
doutoral no Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFRGS, sob supervisão
do prof. dr. Luís Augusto Fischer. A área de Literatura Brasileira deverá assumir os
encargos  didáticos  da  professora  Renata.  APROVADO. t) A  professora  Claudia
Mendes Campos solicitou afastamento no período de 01 de março de 2017 a 28 de
fevereiro  de  2018  para  a  realização  de  estágio  pós-doutoral  no  Departamento  de
Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, sob a supervisão da
profa. Dra. Maria Fausta Pereira de Castro. A área de Língua Portuguesa e Linguística
deverá  assumir  os  encargos  didáticos  da  professora  Claudia. APROVADO.  u)  A
professora Milena Martins solicitou afastamento entre os dias 20 e 23 de novembro
para participar, como palestrante convidada, da VIII Edição do Seminário de Pesquisa
em Literatura  e  Criação Literária  –  Pensar  22:  a  Semana de Arte  Moderna  e  seus
antecedentes  históricos.  APROVADO. 2)  Comitê  de  Extensão.  A  professora
Adelaide, titular da representação do DELLIN no Comitê Setorial de Extensão, pediu
para  ser  substituída  nesse  cargo,  por  entender  que  é  preciso  renovação  da
representação, já que ela ocupa o cargo desde a aposentadoria da profa. Reny Gregolin.
Não houve candidatos a substituí-la no Comitê. 3) Prestação de contas. A professora
Raquel informou que não conseguiu os dados relativos à movimentação financeira no
Orçamentário  do  Setor,  em razão  da  greve  dos  servidores  técnico-administrativos.
Porém, pelos cálculos da professora, não débitos do departamento e não será deixada
sobra de verba significativa no final do ano. 4) Ad referendum. A professora Adelaide
informou ter sido encaminhada  ad referendum da plenária departamental,  em 07 de
julho,  a aprovação da indicação da Prof.ª  Dr.ª  Maria  José Gnatta  Dalcuche Foltran
como vice coordenadora do Projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária
(PBMIH) do CELIN. APROVADO; em 03 de agosto,  a aprovação da segunda etapa
de  avaliação  do  estágio  probatório  do  professor  Alexandre  André  Nodari.
APROVADO; em 31 de agosto, a indicação do aluno Giovani Tripadalli Kurz como
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revisor junto à Revista Versalete, pelo Programa de Voluntariado Acadêmico (PVA), a
partir  de  setembro  de  2016.  APROVADO;  e  em  05  de  setembro,  a  aprovação
afastamento do Prof. Dr. Luís Gonçales Bueno de Camargo, entre os dias 04 e 09 de
outubro de 2016, para participação no I Congresso do Instituto de Estudos Brasileiros
da  Universidade  de  Coimbra,  em  Portugal,  lembrando  que  a  Área  de  Literatura
Brasileira  assumirá  os  encargos  didáticos  do  professor  durante  o  afastamento.
APROVADO.  5) Comissão 80 anos do SCH.  A professora Raquel informou que a
Direção do Setor solicita que cada departamento indique dois docentes para comporem
a comissão  organizadora  dos  eventos  comemorativos  dos  80  anos  (1938-2018)  do
Setor de Ciências Humanas da UFPR. Os professores Maria José Foltran e Fernando
Gil apresentaram-se para fazer parte da comissão,  como membro titular  e suplente,
respectivamente. APROVADO. 6) Diversos. a) O professor Fernando Gil apresentou
à plenária seu parecer ao projeto de pesquisa da professora Renata Telles. O projeto,
intitulado “O percurso de um silêncio: crítica literária e o ensino da literatura”, deverá
ser desenvolvido no período de quatro anos, a contar de 2017. O parecer do professor
Fernando  Gil,  favorável  à  aprovação  do  projeto  de  pesquisa,  foi  referendado  pela
plenária.  APROVADO. b) O  professor  Bruno  Dallari  solicitou  à  plenária
departamental autorização para coordenar a área de Estudos Literários do Programa
“Espaço Integrado para Ensino, Aprendizagem, Pesquisa e Formação de Professores de
Línguas e Culturas Diversas”, no Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) da
UFPR, no período de 01/10/2016 a 31/12/2016. O professor disponibilizará 04 horas
semanais à atividade,  e deverá receber um total  de, aproximadamente,  R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a serem divididos em três parcelas mensais. 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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